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Ja taas mennään
TEKSTI: PAULI LAKKISTO
KUVA: JOONAS KUJALA

Päätoimittajan palsta

Kun luet tätä, alkaa lukuvuoden en-
simmäinen neljännes olla takana. 
Sen aikana on kuitenkin tapahtunut 
jo vaikka mitä. Osaksi omaa elämää-
ni tuli hallitustoiminta, tarkemmin 
pesti tämän lehden, Infacton, pää-
toimittajana. Samalla varmistui, että 
saatte neljään otteeseen lukea myös 
hieman allekirjoittaneen ajatuksia. 

Infacton tekeminen on ollut mielen-
kiintoista. Matkan varrelle on mah-
tunut muun ohella uuden opettelua, 
epätoivoista ideointia, kirjoittajien 
hoputtamista ja hämmentävä koh-
taaminen arkkitehtuurin laitoksen 
villakoiran kanssa. Selvisimme kui-
tenkin Joonaksen kanssa urakasta ja 
tässä tämä lehti nyt on. 

*** 

Kuten Harri Pakkala, Infacton pää-
toimittaja vuodelta 2009, kirjoitti 
kyseisen vuoden ensimmäisessä pää-
kirjoituksessa, ”ei ole kenenkään etu-

jen mukaista, että lehti muuttuu koko 
ajan niin, ettei sitä tunnista”. Vuosi-
kerran ensimmäinen tuotos jatkaa-
kin nöyrästi edellisen toimituksen 
raivaamalla polulla, mutta katsoo jo 
kohti tuntematonta. Suuriin muu-
toksiin ei ole tarvetta varsinkaan nyt, 
kun lehden taso on nostettu ennätys-
korkealle. Suurin syy tähän on edel-
listen vuosien aikana otetut huimat 
harppaukset julkaisun laadussa. Uusi 
toimitus ei aio kuitenkaan jämäh-
tää paikalleen, eikä Infacton laadun 
s-käyrä toivottavasti ole vielä saavut-
tanut lakipistettään, vaan eteenpäin 
menoa jatketaan. 

Lehden sivuilta löydät yhtä sun tois-
ta jännää uusien hallitustoimijoiden 
paljastuksista HesaXQ:n tunnelmiin. 
Lehden kenties tärkein teema on kui-
tenkin killan 30-v juhlavuosi, joka 
näkyy sivuilla pariinkin otteeseen. 
Onnea jo etukäteen kolmekymppi-
selle Indecsille! 

Puheenjohtajan palsta

Räväkkä aloitus kenties 
merkittävimpään vuoteen 
ikinä
TEKSTI: JUHA-MATTI VÄISÄNEN
KUVA:  JOONAS KUJALA

Hyvät Indecsin jäsenet ja muut lukijat. Jälleen kerran Indecsin 
kapulanvaihto tulee näkymään myös Infactossa, puheenjohta-
japalstan kirjoittajan vaihtuessa vanhasta puheenjohtajasta uu-
teen. On ilo päästä jakamaan omia ajatuksiani ja kokemuksiani 
vuoden aikana jäsenistölle myös Infacton kautta, sillä jo ensim-
mäisten kuukausien jälkeen tiedän, että kirjoitettavaa olisi var-
masti tämän palstan kokoa enemmänkin. 

Hallituksen toiminta on lähtenyt erinomaisesti käyntiin, vaikka 
tehtävien ja vastuiden määrä on ollut vähintään yhtä suuri kuin 
edellisinäkin vuosina. Suurin osa hallituksen vastuuhenkilöistä 
on viime vuoden toimijoita, mikä on helpottanut uuden toimin-
nan aloitusta merkittävästi. Lisäksi uudet toimijat ovat lähteneet 
erittäin motivoituneina mukaan toimintaan. On ollut hieno näh-
dä, että kiltatoiminnassa jatkaneet sekä myös uudet toimijat ovat 
ottaneet hyvän asenteen toimintaan tavoitteiden saavuttamisek-
si. Toiminnasta olen huomannut, että kaikilla on suuri halu ylit-
tää edeltäjän saavutukset ja jättää oma jälkensä killan toimintaan 
sekä lisäksi kehittää omaa osaamistaan mahdollisimman paljon. 
Jo viimevuotisen rahastonhoitajakokemuksen pohjalta tiedän, 
että hallitustoiminta vaatii paljon, mutta toimintaan sijoitettu 
aika palkitaan ainutlaatuisina kokemuksina ja kontakteina, joista 
moni voi vain haaveilla.  

Killan tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu tänä vuonna yhteistyön 
kehittäminen erityisesti TTY:n sisällä. On hienoa nähdä, että 
muutaman vuoden takaisista ajoista, jolloin pääasiallinen ver-
kostoituminen tapahtui killan sisällä, ollaan siirtymässä koko 
yliopiston laajuiseen verkostoitumiseen. Olen monesti kuullut 
viisaampien, vanhempien ja kokeneempien kertovan, kuinka 
suuri merkitys verkostoitumisella on. Mukaillen vuoden 2015 
puheenjohtaja Juuso Koivulan ajatuksia, lähtekää tutustumaan 
killan ulkopuolelle tähän laajaan ympäristöön, josta tässä vai-
heessa todennäköisesti tunnette vain murto-osan. Aion myös 
olla itse vaikuttamassa yliopiston sisäisen yhteistyötoiminnan 
kehittämiseen, ja myös muut hallitustoimijat ovat tuoneet esille 
ajatuksia erilaisista yhteistyötapahtumista. 

Näkyvimpänä ja merkittävimpänä kevään projektina ovat rak-
kaan kiltamme 30. vuosijuhlat, jotka työllistävät hallitusta al-
kuvuoden ajan. Onneksi vuosijuhlatiimi aloitti juhlien järjestä-
misen hyvissä ajoin, ja työskentelyä seuranneena olen erittäin 
tyytyväinen kaikkien antamaan työpanokseen. Vuosijuhlat ovat 
ehdottomasti tämän vuoden kohokohta ja on kunnia päästä toi-
mimaan Indecsin puheenjohtajana juhlavuoden aikana. Vaikka 
tässä kirjoittaessani juhliin on aikaa vielä hieman yli kuukausi, 
vuosijuhlahype näkyy jo jäsenistön sekä hallituksen keskuudes-
sa. Seuraavan kuukauden ajan Indecsin kalenteri on lähes jokais-
ta päivää ja iltaa myöten täynnä erilaisia tapahtumia ja tehtäviä, 
joten vuosijuhlat ovat jo vain silmänräpäyksen päässä. 

Kaikista näistä vuoden aineksista on ilo todeta, että 
hallitusvuodesta on tulossa mukava ja toiminnantäyt-
teinen vuosi. Suurena haasteena on usein kesän jälkeen 
tapahtuva motivaation heikkeneminen, mutta mikäli 
tämä onnistutaan välttämään, voin vain kuvitella, mitä 
vuoden loppuun mennessä tulemme porukalla saavut-
tamaan. Onnekseni voin rehellisesti sanoa luottavani 
täysin nykyisen hallituksen toimintaan ja tiedän voiva-
ni hyvillä mielin seurata ja johtaa mahtavien ihmisten 
toimintaa. 
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Hallopedin palsta

Kun pääsin yliopistoon, mietin pitäisiköhän tehdä myös 
jotain muuta opiskelun (ja oheistoiminnan) lisäksi. Mel-
ko nopeasti tulin myönteiseen tulokseen, ja alussa kou-
luun saavuttuani oli halloped-esittely. Sinne mennessäni 
minulla ei ollut aavistustakaan, mitä ne ovat.  Nyt äkisti 
tajuan olleeni hallopedina kaksi vuotta ja tehneeni paljon 
muutakin koulunkäynnin lisäksi. Jostain se kaikki lähti. 
Olen vuosien varrella huomannut, että tilaisuuksia vas-
tuuseen ja tekemiseen on lähes enemmän kuin opiskeli-
joita TTY:llä. Jatkuvasti on projektia, tapahtumaa, kurssia, 
työpaikkaa ja kaikkiin tarvitaan käsiä avuksi. Kun mietin 
eri luottamustehtävien hyötyjä, keksin heti monia: op-
piminen, kokemukset, kaverit, vaikuttaminen ja tietysti 
CV-merkintä. 

Luottamustehtävissä toiminen, kuten myös hallopedi-
na oleminen, on pääosin oppimista. Itse olen ollut tyy-
tyväinen kaikkeen, missä olen mukana ollut. Oppimista 
on tapahtunut liittyen omaan ajankäyttöön ja hommien 
priorisointiin, eri organisaatioissa toimimiseen, ihmisten 
kanssa tekemiseen ja niin edelleen. On tullut huomattua, 
että loppupeleissä kaikenlaiset hommat ovat aika rentoja. 
Olipa sitten kyseessä hallituksen iltakoulu tai tutkinto-oh-
jelman suunnitteluryhmän kokous. Eihän kukaan jaksai-
sikaan jäpittää päivästä toiseen. 

Toisaalta koulun ohessa tehdessä ehkä parasta antia ovat 
ympärillä olevat ihmiset. On mukavaa, kun on päässyt 
tutustumaan uusin ihmisiin ja saanut rakennettua sitä 
paljon puhuttua verkostoa. Kokemuksia on kerääntynyt 
jos jonkinlaisia sekä virallisista seteistä että vähemmän 
muodollisista illanistujaisista. Kyykän jatkoilla uusien 
keskustan yliopiston opiskelijoiden kanssa tarinoidessa 
ymmärsin äkisti, että minähän olen itsekin jo aika van-
ha. Osasin jo vuosien kokemuksella kertoa heille heidän 
omasta ainejärjestöstään kaikenlaista, mitä he eivät edes 
tienneet. Varsinainen ikäkriisi iskee varmasti pian ja mitä 
siinä sitten enää voi tehdä, kun huomaa ikuisen teekkarin 
laulun varoittamien uusien polvien käppäilevän ohitse. 
Kokemuksien metsästäminen on välillä työlästä ja yöunia 
karsivaa touhua, mutta kai se on taottava niin kauan kuin 
rauta on kuumaa. 

Toiset hommat koululla vievät paljon aikaa, toiset vähän, 
mutta millainen tehtävä olisi ajankäytöllisesti optimaa-
linen. Sellainen jossa omaa ajankäyttöä voi säätää. Voisi 
olla mukana enemmän tai vähemmän sen mukaan, mikä 
kulloinkin on sopivaa. Tähän hallopedius sopii paremmin 
kuin hyvin. Hallopedina saa jatkuvasti tietoa erilaisista 
taka- tai etualalla käynnissä olevista projekteista. Jos it-
sellä on aikaa ja intoa, voi kaikenlaisiin projekteihin läh-
teä mukaan aktiivisemmin ja vaikuttaa oikeasti asioihin. 
Vaikuttaminen onkin jo itsessään mukavaa, ja saattaahan 
siinä joskus jopa huomata tekevänsä sitä työtä, jolla on 
tarkoitus. 

Kaikkien erilaisten etujen, kokemusten ja muun takaa löy-
tyy tietysti vielä se CV-merkintä. Kilpailu moniin tehtä-
viin on erittäin kovaa ja on hyvä, että pystyy näyttämään 
tehneensä muutakin kuin lukeneensa kirjoja, tietenkin lu-
kemista väheksymättä. Kannustankin myös kaikkia mui-
ta menemään mukaan erilaisiin projekteihin. Aikaa kyllä 
löytyy sitä enemmän mitä enemmän sitä tarvitsee.

Hallopedin ajatuksia opiskeluajasta 
luottamustehtävineen
TEKSTI: OLLI VIRTANEN
KUVA:  PAULI LAKKISTO

TEKin palsta

KYHin palsta
TEKSTI: JOONAS KUJALA
KUVA:  PAULI LAKKISTO

Hei, ja hyvää alkanutta vuotta! Vuosi vaihtui, ja 
samalla vaihtuivat myös toimijat. Olen Indecsin 
uusi kiltayhdyshenkilö, tuttavallisemmin Kyhi. 
Jos mikä tahansa TEKiin liittyvä asia askarruttaa, 
voi tulla nykimään minua hihasta vaikka kilta-
huoneella tai laittaa sähköpostia/viestiä. Ja toki 
saa pyytää apua myös vaikkapa IMA-harkkoihin 
tai parisuhdeongelmiin, mutta tällöin en takaa, 
että minusta olisi mitään apua. 

Tuntuu, että kesätyöhaut aikaistuvat vuosi vuo-
delta, ja moni haku onkin jo sulkeutunut. Silti 
mattimyöhäisillekin on vielä paikkoja tarjolla, ja 
haastattelut ovat pääosin vielä edessä. Työnhaus-
sa, haastattelussa ja työsopimuksen tekemisessä 
hyvä apu on Teekkarin työkirja. Kirjasta, joka 
häviää kattavuudessaan korkeintaan Sudenpen-
tujen käsikirjalle, löytyy näistä asioista kaikki tie-
tämisen arvoinen. Jos et ole saanut paperiversiota 
käsiisi, ei hätää: kirja on tarjolla myös sähköisenä 
osoitteessa www.teekkarintyokirja.fi. 

Hyvä on muistaa myös, että TEKin lakimiespal-
velut ovat jäsenille käytettävissä työhön liittyvissä 
asioissa. Tarvittaessa työsopimuksenkin voi lähet-
tää lakimiesten arvioitavaksi. Jos et ole vielä jäsen, 
liittyminen onnistuu helposti netissä tai vaikkapa 
olemalla yhteydessä minuun. Opiskelijajäsenyys-
hän ei maksa mitään! 

Lopuksi vielä hyvää kevättä ja tsemppiä työnha-
kuun!
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Tervehdys, 

Olen 33-vuotias tuotantotalouden DI TTY:ltä, vaikka 
omat juuret löytyvätkin Suomen kehdosta, kaksikais-
taisten liikenneympyröiden luvatusta maasta, Lahdesta. 
Pääaineeni TTY:llä oli markkinointi ja sivuaineena tieto-
turvallisuus, joka onkin osoittautunut nykyisissä työteh-
tävissäni erittäin hyödylliseksi. Aloitin EY:llä elokuussa 
2010, ja toimin nykyään managerina liikkeenjohdon kon-
sultointipalveluissa. 

Olen erikoistunut tietoturvallisuuteen ja jatkuvuudenhal-
lintaan liittyviin asioihin, ja niiden parissa kuluukin suurin 
osa työpäivistä. Näiden lisäksi työtehtäviini kuuluu myös 
tilintarkastajiemme työn tukeminen, sillä heidän tarvitse-
mansa tilintarkastusmateriaali saadaan suurelta osin eri-
laisista IT järjestelmistä, joiden läpikäymiseen he tarvitse-
vat apuamme. Myös monia muuntyyppisiä projekteja on 
tullut vuosien aikana tehtyä, mikä tuo mukavaa vaihtelua 
työntekoon, ja se onkin yksi konsultin työn parhaimmis-
ta asioista. Tavallinen työviikko pitää sisällään tehtäviä 
hyvin monipuolisesti, kuten projektien hallinnointia, ta-
paamisten suunnittelua, kommunikointia tiimin kesken, 
asiakashaastatteluja, workshoppeja sekä loppuraporttien 
kirjoittamista riippuen projektien vaiheista. Tärkeimpänä 
vaatimuksena konsultille ei olekaan minkään yksittäisen 
teknologian hallinta, vaan kyky sopeutua muuttuviin ti-
lanteisiin ja taito ratkaista esille tulleita uudentyyppisiä 
haasteita, joihin ei ole vastauksia valmiina. Menestykselli-
nen onnistuminen tässä vaatii tiivistä yhteydenpitoa Suo-
messa, Pohjoismaissa sekä muualla maailmassa olevien 
kollegojen kanssa. 

Mikäli konsultin ura on yksi mahdollinen vaihtoehto si-
nulle, niin kannattaa opintojen aikana keskittyä muuta-
maan sinua kiinnostavaan aihealueeseen, jolloin pystyt 
rakentamaan pohjaa asiantuntijuudellesi jo opiskeluaika-
na. Riippumatta uravalinnasta kannattaa suorittaa myös 
esiintymis-, ilmaisu- ja kirjoitustaidon kursseja mahdolli-
simman paljon, sillä hyviä vuorovaikutustaitoja tarvitaan 
kaikissa uratehtävissä, joihin tutalaisena pystyt työllisty-
mään. Henkilökohtainen kehittäminen ja verkoston luo-
minen jatkuu myös EY:llä, sillä jokaiselle tehdään vuo-
sittain kattava koulutus- ja kehittymissuunnitelma, joka 
huipentuu aloittaessa sekä ylennyksien yhteydessä viikon 
koulutusjaksoon vaihtuvissa Euroopan pääkaupungeissa. 

Indecsiläiset konsulttiuralla EY:llä
Mitä konsultit EY:llä tekevät? Miten konsultiksi oikein pääsee? Entä mitkä 
valinnat opiskeluaikana ovat hyödyllisiä konsulttiuralle? Mikko ja Lauri 
kertovat työstään EY:llä, miten ovat itse EY:lle päätyneet ja mitä konsul-
tiksi aikovan olisi hyvä huomioida. 

TEKSTI: MIKKO HOKKKANEN JA LAURI  SAARIVUORI
KUVAT: EY

Lauri Saarivuori, Consultant, Advisory Services

Hei, 

Olen tällä hetkellä viidennen vuoden tutalainen. Valmis-
tuminen on vielä muutaman kymmenen diplomityösi-
vun päässä, mutta siitä huolimatta olen jo kokopäiväises-
ti töissä EY:llä. Aloitin EY:llä työskentelemisen jo vajaa 
vuosi sitten toukokuun alussa. Hain EY:lle yrityspäivien 
pikahaastatteluiden kautta, joista pääsin jatkoon ja lopul-
ta sain työpaikan. Olin töissä toukokuun alusta syyskuun 
alkuun, jonka jälkeen jäin opintovapaalle syksyn ajaksi. 

Syksyllä sain koulun lähes pakettiin ja palasin tammi-
kuussa takaisin EY:lle. Aiemmasta työkokemuksesta voin 
sen verran kertoa, että työpaikkani EY:llä on periaatteessa 
ensimmäinen ”oman alan” työpaikkani. Tätä ennen olen 
toiminut yrittäjänä ja ollut erilaisissa kaupan alan tehtä-
vissä. 

Toimin EY:llä konsulttina IT Advisory -tiimissä. Tälle 
linjalle minut ajoi kenties ohjelmistotekniikan sivuaine. 
Vaikka olenkin IT-konsultti, se ei todellakaan tarkoita 
esimerkiksi ohjelmointia tai muuta vastaavaa. Oma tii-
minvetäjäni luonnehtii työtämme ”IT-rakennusvalvon-
naksi”. Käytännössä me autamme asiakkaita onnistumaan 
omissa IT-projekteissaan. Voimme tukea asiakasta monin 
eri tavoin, kuten hanketta tai projektia johtamalla, kil-
pailuttamalla hankintoja, implementoimalla uuden jär-
jestelmän tai vaikkapa IT-strategian luomisella. Jokainen 
projekti on erilainen ja harvoin tulee eteen samanlaista 
työpäivää. Jos nyt puhutaan jollakin asteella tyypillises-
tä työpäivästä, niin se koostuu usein asiakaspalavereista, 
työskentelystä itsenäisesti sekä tiimin kanssa. Tätä tar-
kemmin on vaikeaa kuvata ”normipäivää”. 

Vaikka olen ehtinyt olla EY:llä vasta lyhyen aikaa, olen sil-
ti päässyt kokemaan ja näkemään kaikenlaista. On ollut 
ulkomaanreissua, sirkuskoulua, opiskelijayhteistyötä ja 
tietenkin toinen toistaan mielenkiintoisempia asiakas-ca-
seja. EY:llä ympäristö on todella kansainvälinen ja itse-
kin pääsin työskentelemään ulkomaalaisten kollegoideni 
kanssa jo toisella työviikollani. Siitä lähtien oikeastaan 
joka viikko on ollut jollakin tavalla tekemisissä ulko-
maisten kollegoiden kanssa. Itseäni ehkä eniten konsultin 
työssä viehättää kuitenkin jatkuva oppiminen. Oppimista 
tapahtuu konsultointiuran alkuvaiheessa käytännössä jat-
kuvalla syötöllä. Väitänkin, että olen oppinut EY-kuukau-
sieni aikana paljon enemmän kuin viime syksyn aikana 
yliopistolla. Täällä opiskeluun myös kannustetaan ja siitä 
palkitaan. 

Mikäli konsultinura kiinnostaa, kannattaa opiskeluaika-
na jo panostaa omiin ongelmanratkaisutaitoihin. Näitä ei 
tosin juurikaan TTY:llä kurssimuodossa opeteta, vaan se 
vaatii omaa panostusta. Konsultointi perustuu nimittäin 
hyvin pitkälti ongelmanratkaisukyvyn ja loogisen päätte-
lykyvyn käyttöön. Muuta kokemusta karttuu sitten työ-
elämässä. Caset on hyväksi havaittu tapa harjoitella tätä, 
jonka lisäksi on olemassa erilaisia malleja, joista voi olla 
apua oman ajattelun kehittämisessä. 

Mikäli olet kiinnostunut keskustelemaan työvaihtoeh-
doista EY:llä tai elämästä ylipäänsä, minut saa helposti 
kiinni sähköpostilla. Käyn myös aika ajoin Tampereella, 
sillä vastaan opiskelijayhteistyöstä TTY:llä.

EY EY

 Mikko Hoikkanen, Manager, Advisory Services 
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Hallituksen esittely Hallituksen esittely

Hallituksen esittely
TEKSTI: HALLITUS 2016
KUVAT: LASSI MÄKINEN

Uusi hallitus toimareineen on toiminut jo pari kuukautta, mutta keitä nuo 
salaperäiset hallitusihmiset oikein ovat? Koitimme raottaa salaisuuksien 
verhoa muutamien kysymysten avulla. Katso löytyykö kaikkiin kysymyk-
siisi vastaus vai menevätkö asiat vain enemmän solmuun.

Juha-Matti Väisänen, 3. vsk.
Puheenjohtaja

Pestissäni parasta on työskentelemi-
nen mahtavien ihmisten kanssa. Li-
säksi pääsee osallistumaan kaikkien 
osa-alueiden toimintaan.
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 on  
parantaa Indecsin sekä hallituksen 
toimintaa merkittävästi.
Vapaa-ajallani minulla on tapana 
juuttua kiltahuoneelle.
Vujujen jälkeen herään toivottavas-
ti paremmasta paikasta kuin viime 
vuonna.
Sitseillä suosikkilauluni on Hervan-
ta-Tupsula.

Lassi Mäkinen, 2. vsk.
Kolmiovastaava 
  
Pestissäni parasta on olla Tampereen 
tärkein ja arvostetuin henkilö kerran 
kuussa (oikeasti suurimpien bileiden 
järkkäys ja hauskanpito).
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 on 
pitää Kolmioiden lippu korkealla ja 
tukea muuta hallitusta kaikilla mah-
dollisilla tavoilla. 
Vapaa-ajallani minulla on tapa-
na hoitaa hallitushommia ja pohtia 
kolmioiden strategiaa tulevaisuudel-
le. 
Vujujen jälkeen herään, tarkoite-
taanko tällä Indecsin vujuja vai yleen-
sä? Herään naisen/miehen vierestä 
(tilastollinen todennäköisyys 50/50) 
hirveässä humalassa ja lähden sillik-
selle. ;)
Sitseillä suosikkilauluni on kaikki 
tutut laulut, tykkään laulaa mieluum-
min kuin hyvin. :)

Juho Lampimäki, 1. vsk. 
Teekkarivastaava
Pestissäni parasta on monipuoli-
suus. Toiminta on laaja-alaista kat-
taen kaikkea kiltahuoneen kaappien 
koluamisesta aina Etelä-Helsingin ex-
cursioihin ja erilaisten tapahtumien 
järjestämiseen.
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 on 
järjestää huikea IC tai mikä sen nimi 
nyt sitten tulee olemaankaan. Mutta 
HUIKEA on adjektiivi kuvaamaan 
sitä. Lisäksi kiltaan kivoja juttuja. 
Vapaa-ajallani minulla on tapana 
lukea tiedelehteä ja katsoa Downton 
Abbey -sarjaa.
Vujujen jälkeen herään joko iloisena 
ja virkeänä yhä hieman tuiskeessa, tai 
sitten kipeästi elvytysjuoman tarpees-
sa.
Sitseillä suosikkilauluni on Pohjolan 
pidot, mutta myös Skumppaa punkun 
kaa on tarttuva rallatus.

Maija Kruus, 3. vsk.
Tapahtumavastaava  
Pestissäni parasta on varmat sitsi-
paikat ;)  On myös kivaa kun muilla 
on kivaa.
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 on 
viettää paras vuosi ikinä.
Vapaa-ajallani minulla on tapana 
....oispa vapaa-aikaa.
Vujujen jälkeen herään en ainakaan 
paperitehtaasta niinkun kröhöm edel-
täjäni.
Sitseillä suosikkilauluni on 
ehdottomasti Aqua Vera koska vesi<3 
tutabiisi on myös lähellä sydäntä.

Lotta Hämäläinen, 2. vsk.
Sihteeri

Pestissäni parasta on tiedottaminen, 
Instagramin päivittäminen, kivat hal-
lituskaverit ja se että yhtäkkiä tietää-
kin ”kaikesta kaiken” kiitos tiedotus-
listan!
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 on 
tavoitteitani hallitusvuodelle on tehdä 
viikkotiedotteesta selkeä ja helppolu-
kuinen sekä pitää ihmiset ajantasalla. 
Aion myös ylläpitää Indecsin näky-
vyyttä sosiaalisessa mediassa. Uusia 
juttuja ja ideoita olisi kanssa kiva ko-
keilla, mutta se jää nähtäväksi mitä 
hallituksen kanssa keksitään!
Vapaa-ajallani minulla on tapana 
nähdä kavereita ja pitää haus-
kaa!  
Vujujen jälkeen herään, tuskin me-
nen ollenkaan nukkumaan, suoraan 
sillikselle. :)
Sitseillä suosikkilauluni on Aqua 
vera ja ken ompi fuksi.

Tommi Parviainen, 3.vsk. 
Rahastonhoitaja, vpj
Pestissäni parasta on hallitustoiminta 
yleensäkin. Yleisnäkymä koko halli-
tuksen toiminnasta, kun vahtii kaik-
kien rahan käyttöä.
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 on 
talousarvion mukaan 11 000 alijää-
mää. 
Vapaa-ajallani minulla on tapana 
laskea kolikoita ja uida rahassa.
Vujujen jälkeen herään pirteänä ja 
hyvin levänneenä. 
Sitseillä suosikkilauluni on Tutabiisi.

Johanna Tavia, 2. vsk.
Yritysvastaava
Pestissäni parasta on tehtävän mo-
nipuolisuus ja saatava kokemus, josta 
on hyötyä myös tulevaisuuden kan-
nalta. Projektien vetäminen, tiukkaa-
kin tiukemmat sopimusneuvottelut ja 
yritystiimin (tuttavallisemmin yt:n) 
tapas-illat tekevät vuodesta ikimuis-
toisen!
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 
on tehdä laadukasta yritysyhteistyötä 
(rahaa), olla järjestämässä jälleen hui-
keaa UlkoXQ:a (ei enää ikinä päävas-
tuuta), toteuttaa edes puolet ideoista-
ni (Indecsin matrikkeli avaruuteen) 
sekä nostaa kilta taas pykälää kor-
keammalle tasolle, go big or go home!
Vapaa-ajallani minulla on tapana 
harrastaa taiteenlajeista ehkäpä hie-
nointa eli elokuvien katselua. Popu-
laarikulttuuritankkausten ja satun-
naisten 9gag-limbojen ohella yritän 
myös urheilla. Aamusalit ja pitkät len-
kit Suolijärven promenadeilla tuotta-
vat hyvää mieltä niin itselleni kuin 
muille hallituslaisille. ;)
Vujujen jälkeen herään todennäköi-
sesti krapulassa. Nukutaanko vujujen 
jälkeen?
Sitseillä suosikkilauluni on Yogi 
bear, koska karhut ja loputon määrä 
lisäsäkeistöjä. Kyllä, aktiivi-Joski käy 
sitseillä.
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Anu Kaukiainen, 2. vsk.
Kolmiotoimari 
Pestissäni parasta on 
että saa jakaa bileiloa kaikille. 
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 on 
better, stronger, faster ja sillai. Kuhan 
on hyviä bileitä! 
Vapaa-ajallani minulla on tapa-
na tehdä kaikenlaista lisäarvoa tuo-
vaa. 
Vujujen jälkeen herään toivottavasti 
omasta sängystä.
Sitseillä suosikkilauluni on Karhu-
viinaa.

Tuukka Oksala, #polkadot2014
Projektitoimari
Pestissäni parasta on saattaa loppuun 
jotain, minkä piti kestää ikuisesti.
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 on 
saada Indecsin matrikkelin historia-
osuus julkaistua!
Vapaa-ajallani minulla on tapana 
...millä vapaa-ajalla?
Vujujen jälkeen herään taas perin-
teisesti siihen, kun Tuomas Suomi 
koputtaa oveen ja herättää silliksel-
le.  
Sitseillä suosikkilauluni on PIENIÄ 
KÄÄRMEITÄ!!!

Antti Kiviniemi, 2. vsk.
Sporttitoimari
Pestissäni parasta on järkätä kaikkee 
kivaa!
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 on 
olla Indecsin vuoden paras sporttitoi-
mari.
Vapaa-ajallani minulla on tapana 
pelata säbää ja syödä ja juoda. 
Vujujen jälkeen herään 
Budapestistä (true story). 
Sitseillä suosikkilauluni on Unkarin 
viini.

Hallituksen esittely Hallituksen esittely

Maria Kudinova, 3. vsk.
Kv-vastaava
Pestissäni parasta on Skype-keskus-
telut tuntemattomien ESTIEMiläisten 
kanssa.   
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 on 
järjestää mahtava ESTIEM-tapahtu-
ma ja muutenkin ESTIEMin promoa-
minen.
Vapaa-ajallani minulla on tapana 
maata kissan kanssa lattialla tai katsoa 
leffoja ilman loppuratkaisuja.
Vujujen jälkeen herään näillä näky-
min Göteborgista.. 
Sitseillä suosikkilauluni on hymise-
minen, koska en muista sanoja.

Elina Ala-Mäyry, #polkadot2014 
Fuksikapteeni Jr.
Pestissäni parasta on ihmisten kans-
sa toimiminen.  
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 on 
tehdä paljon ja hyvin. Kasvattaa teek-
kareita, joista jälkipolvet saavat olla 
ylpeitä!  
Vapaa-ajallani minulla on tapana 
toisinaan käydä eteläisessä Hervan-
nassa.
Vujujen jälkeen herään jostain 
muualta kuin paperitehtaalta! 
Sitseillä suosikkilauluni on Aqua 
Vera. Vesilaulut on sitseillä aina poi-
kaa!

Karim Hafez, Vuosikurssi ny on vähä 
mitä on, riippuu kuka laskee ja miten.
Hankintapäällikkö 
Pestissäni parasta on olla kuulu-
matta varsinaiseen hallitukseen.... ja 
sormet saa olla pelissä vaikka missä 
hommassa
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 
on hankkia killalle vaikeasti likvidoi-
tavaa omaisuutta, mikä tuo lisäarvoa 
jäsenille sekä hämmennystä kiltakäy-
tävälle. 
Vapaa-ajallani minulla on tapana 
rentoutua ja mietiä elämän menoa. 
Myös itsensätyydyttäminen on mi-
nulle tärkeää, ei siinä likaisessa mie-
lessä, jota juurikin nytten ajattet.
Vujujen jälkeen herään kotoa raik-
kaana, virkeänä sekä seksikkäänä että 
vaatimattomanaa valmiina eeppiselle 
sillikselle. 
Sitseillä suosikkilauluni on Syphilis 
ja sen tuomat muistot sekä kivut.

Juho-Pekka Mattila, 2. vsk.
Teekkaritoimari 
Pestissäni parasta on Mallas tieten-
kin!
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 on 
pyrkiä ylläpitämään kiltahuoneen vir-
voiketarjontaa.
Vapaa-ajallani minulla on tapana 
pakoilla kouluhommia. 
Vujujen jälkeen herään toivottavasti 
tällä kertaa ajoissa sillikselle. 
Sitseillä suosikkilauluni on Teekkari 
ja humanisti.

Julius Särkkälä, 2./3./4. vsk. 
Kv-toimari, kevät 2016
Pestissäni parasta on hurmaavat tii-
mitoverileidini. 
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 on 
Luoda globaalisti voimaannuttavaa 
sukseeta, edistää sidosryhmien por-
tfolioita taktisten sekä strategisten 
missioiden vivulla, fokusoida toimin-
ta skaalaamalla laatikon ulkopuolelle; 
lisäarvo, lisäarvo, lisäarvo.
Vapaa-ajallani minulla on tapana 
käydä kaupassa, maksaa laskuja, imu-
roida. 
Vujujen jälkeen herään kirjastolta, 
olen menettänyt jo tarpeeksi lukuai-
kaa. 
Sitseillä suosikkilauluni on ne jotka 
lähtee vähän yllättäen ja ontuen liik-
keelle ja kaikki katsoo aloittajaa että 
mitähän vittua mutta sitten tapahtuu 
jotain maagista ja kaikilla on kivaa ja 
skål.

Jenni Kaipainen, 2.vsk. tutalla. 
KV-toimari, syksy 2016
Pestissäni parasta on kun onnistuu 
itselleen tärkeissä asioissa yhteistyös-
sä niin oman tiimin, kansainvälisten 
tuttavuuksien kuin koko hallituksen-
kin kanssa. Pätee esimerkiksi vuosi-
juhlaedustamisen kontekstissa.
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 
on kansainvälisyyden integroimi-
nen kiltaan aluksi etäkommunikaa-
tion keinoja soveltaen ja fyysisten 
rajoitteiden poistuttua sitäkin ah-
naammin hommaan käsiksi käyden. 
Vapaa-ajallani minulla on tapana 
seikkailla tällä hetkellä Bordeauxin 
suunnalla, samalla silloin tällöin puh-
taasti akateemisesta mielenkiinnosta 
viinitieteiden saloihin perehtyen. 
Vujujen jälkeen herään arviolta noin 
2500km päässä silliksestä täysissä vu-
jutunnelmissa Université de Bordeau-
xin gaalaillan jäljiltä. 
Sitseillä suosikkilauluni on joko 
aina niin liikuttava Pohjolan pidot, tai 
teekkarisitseillä varsin epätyypillinen, 
mutta silti niin tunteikas My heart 
will go on.

Paljuilua hallituksenvaihtomökillä tammikuussa.
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Tuomas Ilvonen, 3. vsk.
Datatoimari . . 
Pestissäni parasta on palautekilk-
keen kautta saapuneen palautteen lu-
keminen. 
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 on 
toimia ATK-Jeesuksen parhaana ope-
tuslapsena sekä auttaa häntä sovitta-
maan Indecsin ATK-synnit.
Vapaa-ajallani minulla on tapana 
selata internetissä söpöjä eläinku-
via. 
Vujujen jälkeen herään ja nautin ma-
kujen ilotulituksesta suussani.
Sitseillä suosikkilauluni on Täällä 
Jallutähden alla.

Matti Mäkinen, 5. vsk.
ATK-Jeesus 
Pestissäni parasta on muun hallituk-
sen, killan ja ehkäpä koko koulun ra-
jaton ihailu ja arvostus. 
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 on 
Kiltahuoneen piikkiin ei tänä vuonna 
tulisi tungettua puolta omaisuudesta.
Vapaa-ajallani minulla on tapana, 
oispa vapaa-aika. 
Vujujen jälkeen herään ikävähän täl-
laisia olisi etukäteen suunnitella. 
Sitseillä suosikkilauluni on Sonder-
komm... Tai siis Pikku Kakkonen.

Minttu-Nelli Ulmanen, 2013 (tullu 
kiltaan 2014).
Vuosijuhlatirehtööritär 
Pestissäni parasta on mun vuosijuh-
latiimi ja se että saadaan tehtyä tiimin 
kanssa jotakin semmosta mikä tekee 
killan muutkin jäsenet ilosiks. Se, että 
pääsee näkemään oman työn jäljen 
tosi konkreettisena ja itekin nautti-
maan työntuloksesta. Se, että ei tarvi 
olla (melkein) mitään rajoja mieliku-
vituksella ja että oon ihan hulluna tä-
hän projektiin. 
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 on 
saada aikaan vuosijuhlat, jotka jäävät 
kaikkien juhlavieraiden mieleen pit-
käksi aikaa. Tutustua uusiin ihmisiin 
ja pitää hauskaa. Mun pesti kestää 
vain puoli vuotta, joten aion ottaa jo-
kaisen päivän irti tästä keväästä!
Vapaa-ajallani minulla on tapana 
juosta, käydä salilla, tehdä ruokaa, 
pööpöillä kavereiden kanssa. 
Vujujen jälkeen herään onnellisena 
ja vähän haikeena! 
Sitseillä suosikkilauluni on 
Täällä jallutähden alla, koska siinä 
vaiheessa kaikki on aina jo tosi kivaa.

Roope Levanto, 1. vsk. (jotkut kutsuu 
fuksiksi)
Tapahtumatoimari
Pestissäni parasta on tapahtumien 
järjestäminen onnistuneesti.
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 on 
tavoittaa TTY:n muut killat tapahtu-
mien järjestelyissä. 
Vapaa-ajallani minulla on tapana 
järjestää tapahtumia? 
Vujujen jälkeen herään, luultavasti 
en enää herää. Sen verran rankkaa.
Sitseillä suosikkilauluni on Hyvät 
ystävät, koska siitä kaikki hauska al-
kaa!

Tuomas Kätkänaho 2. vsk.
Taloustoimari
Pestissäni parasta on raha.
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 on 
säästää rahaa. 
Vapaa-ajallani minulla on tapana 
käyttää rahaa.
Vujujen jälkeen herään Torni Hotelli 
Tampere 24. kerroksen penthousesta. 
#eioofygestkii 
Sitseillä suosikkilauluni on Indecs 
maksaa.

Lishan Wu, master 1st grade 
International events  
Best part of my post is to learn to or-
ganize event with differing nationali-
ties.
My goal to  board year 2016 is to 
tutor the new international students 
and make them more involved with 
finnish students. 
On my free time I like to meet friends 
outside
After anniversary I wake up  feeling 
exhausted and more involved.   
My favourite sits song is Yesterday.

Hallituksen esittely Hallituksen esittely

Tuomas Suomi, 3. vsk.
Fuksikapteeni Sr.  
Pestissäni parasta on tietysti fuksit.
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 
on nettisivujen fuksi- ja tervetuloma-
teriaalien kehittäminen, ekana kos-
keen. 
Vapaa-ajallani minulla on tapana 
olla killassa. 
Vujujen jälkeen herään silliksen jäl-
keisenä päivänä. 
Sitseillä suosikkilauluni on Hyvät 
ystävät, koska sitsit alkaa.

Pauli Lakkisto, 2. vsk.
Päätoimittaja 
Pestissäni parasta on 
se, että saa käyttää luovuuttaan ja teh-
dä juuri sellaista lehteä kuin haluaa. 
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 on 
olla tuhoamatta edeltäjäni työtä ja 
jopa parantaa siitä. 
Vapaa-ajallani minulla on tapana 
ihmetellä mihin kaikki vapaa-aika 
katosi. Toisinaan nöyryyttää (lähinnä 
itseäni) killan säbävuorolla.
Vujujen jälkeen herään taas muuta-
maa aivosolua köyhempänä. 
Sitseillä suosikkilauluni on se Eura-
joki-säkeistö tietenkin.

Joonas Kujala, 2. vsk.
Toimittaja/KYH
Pestissäni parasta on 
uuden oppiminen ja itsensä toteutta-
minen kenties (ainakin Indecsin) par-
haan kiltalehden parissa. 
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 
on ihmisenä kasvaminen ja elämän 
tarkoituksen selvittäminen. Tai aina-
kin Infacton tason ylläpitäminen ja 
lehden kehittäminen. 
Vapaa-ajallani minulla on tapana 
makoilla sohvalla miettien elämän 
suuria kysymyksiä. Joskus makoilen 
myös muuten vain. 
Vujujen jälkeen herään toivottavasti.
Sitseillä suosikkilauluni on Pohjolan 
pidot ja Täällä Jallutähden alla.

Uudet ja vanhat toimijat kohtasivat WanhojenHallitustenSitseillä.
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Hallituksen esittely Hallituwksen esittely

Tiina Mikkonen 4.vsk. T T Y Y H , 
Teekkarikulttuuri ja viestintä 
Pestissäni parasta on jokapäiväinen 
touhuilu huikeiden ihmisten kanssa 
ja uusien näkökulmien löytäminen. 
Alkuvuodessa parasta on ollut se, 
kuinka nopeasti on oppinut uutta ja 
löytänyt itselleen hyvän tavan työs-
kennellä. Lisäksi olen pääsyt laajen-
tamaan verkostoani ja tavannut nyt jo 
aivan mahtavia tyyppejä! 
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 on 
selkiyttää teekkarivastaavan tehtävää 
sekä hoitaa yo-kuntamme viestintä 
mahdollisimman selkeäksi.
Vapaa-ajallani minulla on tapana 
hengailla kavereideni kanssa tehden 
erilaisia asioita ja hullutella!
Vujujen jälkeen herään darraariosta.
Sitseillä suosikkilauluni on Ikuisen 
teekkarin laulu sen luoman fiiliksen 
takia (en haluaisi kylläkään sitsien 
loppuvan :D).

Juuso Koivula, 4. vsk. 
Salainen agentti 0016
Pestissäni parasta on vapaus toteut-
taa juuri niitä projekteja, kuin haluaa..
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 on 
auttaa nuorempia toimijoita niin pal-
jon, että isoilta ongelmilta vältytään.
Vapaa-ajallani minulla on tapana 
harrastaa järjestötoimintaa.
Vujujen jälkeen herään milloin mis-
täkin, mutta toivottavasti kotoa.. 
Sitseillä suosikkilauluni on no sano-
taan vaikka Syväkurkku.

Miika Mälkönen, 1.vsk.
Yritystoimari 
Pestissäni parasta on kun pääsee te-
kemään yhteistyötä ihan oikeiden ai-
kuisten kanssa jotka on ihan oikeissa 
työissä.
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 on 
no tietysti tahkota kohtuuttomia mää-
riä rahaa yritystiimin kanssa. 
Vapaa-ajallani minulla on tapana 
soitella kitaroita. Urheilemassakin 
olen joskus käynyt. 
Vujujen jälkeen herään janoisena.
Sitseillä suosikkilauluni on se yks 
missä lauletaan juomisesta.

Riku Poutanen, 3. vsk.
Yritystoimari
Pestissäni parasta on vallan mää-
rä. 
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 
on finanssialan yrityksen saaminen 
Indecs networkkiin.  
Vapaa-ajallani minulla on tapana 
käydä salilla.
Vujujen jälkeen herään kiltisti koto-
na. 
Sitseillä suosikkilauluni on Yogi 
Bear.

Fanni Laurila, 4. vsk.
Wanhus- ja opintotoimari 
Pestissäni parasta on vapaus.  
Tavoitteeni hallitusvuodelle 2016 
on saada joku muukin leipomaan ko-
kouspullaa.
Vapaa-ajallani minulla on tapana 
kuunnella työväenlauluja ja matkus-
taa A:lla alkaviin maihin. 
Vujujen jälkeen herään kunhan ei 
Otaniemen vierasmajasta herää niin 
hyvin menee. 
Sitseillä suosikkilauluni on Krimin 
kriisi.

Don’t just come to work. 
Come to change.
www.mckinsey.fi
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Juhlavuosi

Huhhuh. Vuosijuhlien täyteinen alkuvuosi takana, käyn-
nissä ja hetken aikaa vielä edessäpäin. Vujutiimi (lavalla, 
kuvasta puuttuvat Harri Pakkala ja Maija Kruus) on teh-
nyt loistavaa työtä vuosijuhlien suhteen, ja työn tuloksesta 
päästään nauttimaan 18.-19.3. juhlittavilla 30-vuotisjuhlil-
la. Jaiks! Eikä siinä edes kaikki, juhlahulinathan alkavat jo 
14.3. vuosijuhlaviikolla, jossa pääsemme nauttimaan mm. 
vuosijuhlasitseistä, tanssiharkoista ja kakkukahvituksista.  

Vuosijuhlaprojekti on ollut käynnissä jo viime huhtikuusta 
lähtien, ja olemme tehneet työtä niiden eteen läpi koulu-
vuoden tasaisesti, mutta reippaasti. Kun hommat ovat rul-
lanneet nätisti eteenpäin Gantin kaavion mukaisesti, olem-
me päässeet nauttimaan projektista tiimin kanssa ihan 

täysin rinnoin – mutta tähän ei kyllä lasketa niitä perjan-
taisia vujumiittejä kolmiobileiden tai jonkun Mörriksessä 
heiluttujen bileiden jälkeen. #Vujujännä ei kuitenkaan ra-
joitu vain vujutiimin sisälle: näitä juhlia on syytä odottaa 
muutenkin, koska jaamme juhlissa ensimmäistä kertaa 
kunnia- ja ansiomerkit 30-vuotisen historian aikana vai-
kuttaneille ihmisille, sekä aiomme juhlia sillistä isommin 
kuin kertaakaan aiemmin. Silliksellä meillä tulee olemaan 
höpsähtänyt teema, nimittäin synttärit! Niissä kemuissa ei 
synttärihärpäkkeissä säästellä, vaan laitetaan töttöröhatut 
heilumaan synttäriviirien alla, kun Vilma Alina ottaa mei-
ningin haltuun lavalla. Juha88 soi muuten replaylla tällä 
hetkellä kiltakäytävällä ja meidän kiltahuoneella. Ai että! 

Vuosijuhlavalmistelut
Vuosijuhlatirehtööritär Minttu kertoo projektin vaiheista.

TEKSTI: MINTTU-NELLI ULMANEN
KUVAT: PAULI LAKKISTO

On ollut ilo huomata, kuinka vuosijuhlamme ovat olleet 
jäsenistömme huulilla jo syksystä lähtien, eikä innostus 
Indecsin kolmekymppisistä ole rajoittunut vain meidän 
kiltiksellemme. Jakaessani vasta julisteita juhlista ympäri 
koulua kiltojen väki huudahteli sisään astuessani: ”Nytkö 
ne kutsut tulee!”. Tilanne vasta konkretisoitui tälle Vuju-
tirehtöörittärelle, kun myimme vuosijuhlien illalliskortit 
vain sekunneissa loppuun yleisessä myynnissä. Sinä iltana 
oli vaikea saada hymy laantumaan tältä naamalta. Juhlat 
ovat todella suositut. 

Jottei menisi liian hypettämiseksi tämä homma, niin ei täs-
säkään projektissa ole mennyt kaikki aivan kuin strömsös-
sä. Koimme esimerkiksi pahan takaiskun kuullessamme 

erään juhlapaikkamme peruuntuvan yllättävästi vain reilu 
kuukausi ennen juhlia. Vujutiimin ja hallituksen hätäko-
kouksessa saimme kuitenkin asiat järjestettyä takaisin rai-
teilleen yhdeltä istumalta. Täytyy tässä vaiheessa siis todeta, 
että mulla on ympärillä aivan huikea tiimi ja hallitus, joita 
ilman nämä pulmat olisivat voineet levitä käsiin. Lämmin 
kiitos kun tsemppaatte, autatte ja vain olette! Tämän pro-
jektin jälkeen jään todella kaipaamaan, mitä kaikkea olen 
päässyt kokemaan tämän hullun hauskan projektin myötä: 
säännöllisiä miittejä vujutiimin kanssa, päättömiä ideoita 
Juha88-tanssista ja yläfemmoja onnistumisen tunteista. 
Voin täysin rehellisesti todeta, että olen elänyt tänä vuonna 
parhaan kouluvuoteni koko 15-vuotisen koulu-urani aika-
na ja yksi suuri syy siihen on tämä vujuprojekti. 

Juhlavuosi
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Lyhyt käyrähistoriikki
Toimitus tutki juhlavuoden kunniaksi käyrien värimaailmaa.

TEKSTI: PAULI LAKKISTO
TAUSTAN KUVA: LAURA YLTÄVÄ 

Juhlavuosi

Eräs Indecsin erikoisuuksista on haalarien selkä-
myksen käyrän vuosittain vaihtuva väri. Käyräs-
tä on helppo tunnistaa haalarien kantajan vuo-
sikurssi, vaikkei näkisi kasvoja. Käyrä on myös 
jokaisen vuosikurssin oma juttu, johon suhtau-
dutaan ylpeydellä, ja on sanomattakin selvää, 
että oma käyrä on se paras.

Vuosien varrella on nähty jos jonkinlaista väriä 
heijastimesta valkoisiin palloihin sinisellä poh-
jalla (#POLKADOT2014). Infacton toimitus ke-
räsi killan juhlavuoden kunniaksi pienen koos-
teen käyrien väreistä. Aikaisimmat tiedot ovat 
vuodelta 1990, jonka jälkeisistä käyristä saimme 
yhtä vailla kaikista tiedot. Suurkiitos Indecsin 
vuoden 2010 puheenjohtajalle Lauri Vuoriselle 
ja muille tiedonkeruuseen osallistuneille selvi-
tystyöstä.

Kuten mainittua, ovat värit vaihdelleet vuosien 
ajan paljonkin ja mukaan mahtuu monia, jok-
seenkin samankaltaisia sävyjä. Toimituksen put-
kiaivot päättivätkin kaikessa insinöörimäisessä 
yksinkertaisuudessaan, ettei maailmaan mahdu 
kovin montaa väriä, joten yhdistimme toisiaan 
lähellä olevat värit muutamaan selkeämmin 
hahmotettavaan kategoriaan. Vaikka osa väreistä 
oli hieman rajatapauksia, saimme kasaan ky-
seenalaistamattoman luokittelun.

Mainitaan loppuun vielä sekin, ettei killan vi-
rallista väriä ole ollut tapana ottaa haalareihin. 
Graafissa näkyvät punertavat värit ovatkin lähin-
nä pinkkejä käyriä. Tosin arkistojen kätköistä 
löytyi tieto, että vuonna 1991 tätä sääntöä olisi 
rikottu ja käyrän väri olisi ollut punainen.

Juhlavuosi
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Haalarit vuosimallia 2010.

Värien jakauma vuosien saatossa.
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February is the time of the year when ESTIEMers flock to 
Tampere for the Kyykkä World Championship, the high-
light of a week-long event. This year the event was an Activ-
ity Week – Nordic Tour. The event started on Monday 8th 
of February in Helsinki, where the participants got to expe-
rience “laskiainen”, the Finnish way of celebrating Shrove 
Tuesday, and sitsit. From there the road trip continued to 
Lappeenranta for some Kyykkä training, the signature par-
ty of all ESTIEM-events: International Night, some compa-
ny presentations and the ever-present sauna.  

On Friday it was LG Tampere’s organisers’ turn to show 
our best. We (that is the participants and the organisers) 
reached Valmet Automation a little after noon for some re-
ally tasty lunch, which was followed by a presentation of 
the company. Then we were introduced to an ongoing pro-
ject of the company on data visualisation. 

The highlight of the company visit, at least for me and a few 

others, was a tour around the production facilities. Dressed 
in bright orange vests we walked around machines being 
built for measuring paper quality and thickness. Attached 
to them were A4 leaves with the name of the project lead-
er and country of destination: the U.S., India, Russia, the 
Netherlands... A moment to realise how global Valmet ac-
tually is. 

From the production place we continued to the “Pulse-
room”. Pulse is a form of lean management emphasising 
visibility. A team working on a project meet for a 30 minute 
session in the Pulse-room, each member bringing a post-it 
with the information of what they want, from whom and 
by when. In the next meeting the post-its whose tasks have 
been executed are moved away. The aim of the system is to 
bring visibility to all the processes and requests inside the 
project at hand. The last part of the company visit was ca-
reer stories from former IEM and Knowledge Management 
students now working there.  

Internationals

On tour with the Nordic Tour 2016
TEXT: MARIA KUDINOVA
PHOTO:  VILMA KANKAANPÄÄ

We didn’t leave Valmet empty-handed. All the participants 
got a paper bag with a snack, a reflector, some lip balm and 
a Valmet woollen hat, which was very handy in the hot tub 
at the cottage we headed to from the company. I’d say the 
hats saved a few potential flues.  

Friday night was spent at Kärppälän Rustholli in Lempäälä, 
which we left next morning in time for the Kyykkä-cham-
pionship. We had four teams registered for the ISE-series 
games: “yhdyskuntaseuraamusasiakkaatkin”, “peruspalve-
luliikelaitoskuntayhtymäköhän”, ”kolmivaihevaihtovirta-
kilovattituntimittaritko” and ”petoeläinporovahinkoarvio-
partiointikustannuksillaan”. While waiting for their game 
the teams were busy asking Finnish speakers for transla-
tions of the word monsters and enjoying the Kyykkä-drink: 
hot chocolate with Minttu. 

After the games we hung out around the campus making 
the most of the party everywhere. Then we continued to 

our own after party to eat super-sized pizzas and yet again 
dance till the morning hours.  

On Sunday morning those who hadn’t yet left met at Kon-
etalo for a farewell brunch and Friends’ Day hugs. ESTIEM 
goodbyes are never too sad, because there’ll always be an-
other event and one more chance to meet somewhere in 
Europe!

Internationals
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Haalariprojekti 
Projektin puheenjohtajan silmin
TEKSTI: LASSI LEHTONEN
KUVA: LASSI MÄKINEN

Perinteinen valkohaalareiden metsästys alkoi elo-syys-
kuun vaihteessa haalaritiimin valinnalla. Tiukan vaaliti-
laisuuden jälkeen kahdeksanhenkinen ryhmä nälkäisiä 
fukseja oli valmiina aloittamaan tärkeän tehtävänsä. Fuk-
sivuoden hulinasta huolimatta haalaritiimi onnistui pian 
järjestäytymään, ja projekti oli valmiina alkamaan. 

Projektin alkuvaiheilla tärkeimmäksi tehtäväksi nousi 
mainossopimusten hankkiminen. Haalaritiimistä ja koko 
vuosikurssilta löytyi onneksi lahjakkaita myyntitykkejä, 
joiden ansiosta projektin alussa asetettuihin tavoitteisiin 
päästiin. Mainostajien joukkoon saatiin neuvoteltua mm. 
Finnair, jonka koko kansan tuntema logo koristaa haa-
lareiden selkämystä. Haalaritiimi haluaakin kiittää koko 
vuosikurssia arvokkaasta ja onnistuneesta työstä! 

 Mainosmyynnin päätyttyä päästiin itse asiaan, eli haala-
reiden tilaukseen. Jo aiemmin vuosikurssi oli äänestänyt 
kultaisen käyrän Indecsin logoon, ja myös vuosikurssin 
omasta logosta päästiin yhteisymmärrykseen. Aiemmista 
kokemuksista viisastuneina päätimme panostaa haalarei-
den valmistajaa valittaessa ennen kaikkea kotimaisuuteen 

Haalariprojekti
ja toimitusvarmuuteen. Panostus kannatti, sillä haalarit 
saapuivat ajallaan ja kaikki meni suunnitelmien mukaan.  

Haalarisaunan suunnittelu alkoi jo hyvissä ajoin syksyllä. 
Perinteinen excursio Etelä-Helsinkiin suoritettiin onnis-
tuneesti joulun alla, ja myös joitain tuliaisia tarttui tuolta 
reissulta matkaan. Haalarisaunan suunnitteluvaiheessa 
kantavana ajatuksena oli, että bileisiin laitetaan kaikki pe-
liin. Saunalle hankittiinkin pari dj:tä, erittäin ylimitoitettu 
äänentoisto, uima-allas kumiankkoineen sekä vähintään-
kin riittävä määrä nesteytystä ja ruokaa. Juhlapaikaksi va-
likoitui hulppea kattosauna keskustasta. Ilta sujui kaikin 
puolin hienosti, ja fuksit olivat innoissaan uusista upeista 
haalareistaan. Saunomisen jälkeen siirryttiin tien toiselle 
puolelle yökerhoon jatkoille, josta vuosikurssille oli varat-
tu pöytiä ja juotavaa. Ilmeisesti kaikki eivät tästä siirty-
mästä selvinneet, mutta onneksi valtaosa fukseista juhlisti 
uusia haalareitaan auringonnousuun asti. 

Haalariprojekti on nyt saatu onnistuneesti päätökseen. 
Puolen vuoden rypistyksen aikana vuodatettiin hikeä ja 
pari kyyneltäkin, mutta kokonaisuudessaan projekti oli 
erittäin antoisa kokemus. Vuosikurssin yhteishenki kas-
voi ilahduttavasti, ja monet osallistuivat työpanoksellaan 
projektiin. Vaikka haalarit ovatkin saapuneet, eivät vuo-
sikurssin yhteiset riennot tähän lopu. Haalariprojektin 
hedelmistä päästään nauttimaan jatkossakin, mutta näis-
tä suunnitelmista lisää myöhemmin. Haalaritiimi kiittää 
kaikkia projektiin osallistuneita tärkeästä työstä vuosi-
kurssin hyväksi!

Excuvuosi potkaistiin terävästi käyntiin heti tammikuussa 
kun jäsenistömme suuntasi Helsinkiin tutustumaan ku-
luttajatavarayritys Fiskarsiin sekä erityisesti tilintarkastus-
puolestaan tunnettuun EY:hyn. 

Fiskars, Suomen vanhin toiminnassa oleva yritys, tutustut-
ti meitä erityisesti sen toiminnassa tapahtuneisiin muutok-
siin sekä tulevaisuudennäkymiin. Mielenkiintoisen esitte-
lyn ja keskustelun jälkeen vierailu jatkui ruokailulla sekä 
tutustumisella Fiskarsin suunnittelijoiden työhuoneisiin. 
Yhteinen sävel suunnittelijoiden kanssa löytyi välittömäs-
ti eroavista koulutustaustoista huolimatta: ”tämä puoli on 
tuotanto, tämä talous”, kertoi eräskin suunnittelija 12 ne-
liömetrin työhuoneestaan. Muistoksi vierailusta Fiskars 
lahjoitti killalle ikonisen Aalto-maljakon, jolle kiltahuo-
neelta löytyy varmasti käyttöä. 

Matka jatkui EY:n upouudelle toimistolle, jossa vastassa oli 
Indecsin nykyisiä sekä entisiä opiskelijoita. Yritysesittelyn 
ja vierailijoiden suorittaman tiukan tenttauksen jälkeen oli 

vuorossa caseista klassisin: marshmallow challenge. Tä-
mänkertaisen taiston käännepisteeksi muodostui teippi, 
jota oli käytössä rajattomasti. Torneja ei näin rakennettu 
niinkään spagetista kuin teipistä, joka useana päällekkäi-
senä kerroksena kantaa vaahtokarkin yllättävänkin on-
gelmitta. Voittajajoukkueen ”spagetti”torni muodostuikin 
teippiin kääritystä narusta, kilpailun traditioita haastaen. 

Paluumatkalla excukansaa tanssitti syksyllä järjestetyn 
ulkoexcun soundtrack, joka ei tuttuun tapaansa jättänyt 
kuulijaakaan kylmäksi. Väistyvänä yritystoimarina voinkin 
vain toivoa seuraajieni antavan levyjen soida jatkossakin, 
aina perinteitä kunnioittavasti.

Hesa-XQ

Oransseja saksia ja spagettitorneja
TEKSTI: JULIUS SÄRKKÄLÄ 
KUVA: PAULI LAKKISTO

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

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

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

JOIN THE NEW 
GENERATION OF 
BUSINESS DEVELOPERS!

reddal.com
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Talven parhaat
TEKSTI: JUHO LAMPIMÄKI
KUVA:  JOONAS KUJALA

silmää, ja haaste oli rajattu vain talven parhaisiin ja/
tai huonoimpiin puoliin. Niinpä en pääse luennoimaan 
turhan laajasti omista kokemuksistani tässä hyisessä 
lähes arktisessa periferiassa, ja kallista Infacton palsta-
tilaa säästyy muidenkin käyttöön. Seuraavaksi kuitenkin 
muutamia poimintoja jokavuotisesta ajanjaksosta, joka 
saa eläkeläiset ja muuttolinnut pakenemaan maasta. 

Talven hienoin puoli on se, että oppii arvostamaan 
elämän pieniä nautintoja, kuten kuivia sukkia. Kun tar-
poo kouluun kahden viikon hyytävän pakkasjakson jäl-
keen Suomen ylitse pyyhkivän matalapaineen rintaman 
mukanaan tuomassa vesisateessa, niin märkää ei tee mieli 
edes viikonloppuna. Kesällä sade ja märkyys voivat olla 
nautinnollisia asioita, mutta kun elohopea on viiden as-
teen etäisyydellä nollasta, hartain toiveeni on, että pysy-
isin kuivana. 

Talvi onkin pukeutumiskysymys. Ja pukeutumistahan ri-
ittää. Pitkät kalsarit, villasukat, toppahousut ja talvikengät 
jalassa sekä poolopaita, villapaita ja toppatakki päällä, 
pipo päässä ja rukkaset kädessä, kaulahuivi kierrettynä 
tiukasti kaulan ympäri on mukava raahautua ulos neljän-
nestä kerroksesta läpi porraskäytävän, joka talviaikaan 
muistuttaa enemmänkin sulatusuunia onnistuneiden il-
mastointi- ja lämmitysratkaisujen takia. Ulkona vallitseva 
30 asteen pakkanen viilentää kuitenkin nopeasti saaden 
jopa kaipaamaan äskeistä pätsiä. Vaatteiden pukeminen 
ja riisuminen vievät luonnollisesti yhtä kauan aikaa kuin 
itse ulkoilu.  

Kuulaana pakkaspäivänä, jolloin viima ei ole liian 
hyytävä, lumihangen kimmeltäessä auringon paisteessa 
vain muutamien pikku käpälän jälkien rikkoessa muuten 
neitseellisen puhtaan valkean pinnan, kaikki talven 
huonot puolet kuitenkin unohtuvat.  Talvi tuntuu hyvältä 
ja raikkaalta. Ikkunaan muodostuneet jääkiteet näyttävät 
kauniimmalta kuin mikään muu. Pieni kävelyretki talvi-
seen metsään rentouttaa aivan erityisellä tavalla, kun hyt-
tysetkään eivät ole kiusana. Eväsleivät ja lämmin juoma, 
terästyksellä tai ilman, tuottavat suurempaa mielihyvää 
kuin illallinen viiden tähden ravintolassa.  

Vaikka Suomen talvi pyrkiikin lannistamaan ja ottama-
an luulot pois järeillä keinoilla, tarjoaa se myös valtavat 
vaihtoehdot ja mahdollisuudet tehdä asioita, joista suurin 
osa maailman ihmisistä voi vain haaveilla. Talvi tarjoaa 
vaihtelua, perspektiiviä, tekemistä ja toisaalta se antaa lu-
van vetäytyä sisätiloihin nauttimaan lämmöstä ja elämän 
mukavuuksista. Monipuolisuus, se on talvessa parasta. 

Pidän haasteosion Indecsin uusien tulokkaiden hallussa. 
Haastankin siis fuksin, ja näin ollen Aleksi Lehmus saa 
olla seuraava uhri. Haaste kuuluu näin: Vieraile, jossain 
vapaavalintaisessa Tampereen kulttuurikohteessa/-tapah-
tumassa ja raportoi kokemuksestasi. 

Ps. Muistutan käsitteen kulttuuri olevan hyvin laaja.

Haaste

Viime vuoden viimeisessä
Infactossa minulle heitettiin haaste
kirjoittaa juttu Suomen talvesta. Haastajalla oli peli-
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