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MM-Kyykässä tuli luvattua kolmossivun tytön paikka KoRKin miespainotteiselle joukkueelle. 
Kuva: Maria Kudinova.

Who?

What?

How to apply?

Talented women across Europe, the Middle East, and  
Africa - current students and experienced professionals 
(up to six years work experience) with any background

Award winners will receive: 

 � 2,000 Euros (or equivalent in local currency) towards  
the cost of tuition, summer employment, volunteer work, 
research, an independent project/entrepreneurial venture, 
or anything else that the money will help you with

 � Individual mentorship from McKinsey consultants
 � Guaranteed invite to selected McKinsey events 

Please visit the website and apply before March 6, 2017 

www.next-generation-women.mckinsey.com

Award 2017

Be inspired. Make a difference

Next Generation 
Women Leaders

23 24

Päätoimittaja:
Maria Kudinova
paatoimittaja@indecs.fi

Logo:
Henri Lautamäki
henri.lautamaki@student.tut.fi

Painopaikka:
Pauli’s Special, Lempäälä

Painomäärä: 50 kpl
 
Kansikuva: 
Ella Paananen
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Päätoimittajan palsta Puheenjohtajan palsta

Päätoimittajan palsta
KUVA: HENRI LAUTJÄRVI JA JILA

Puheenjohtajan terveiset
KUVA: AKI HAANPÄÄ

Uusi vuosi, uusi hallitus ja myös tällä palstalla on uusi 
kirjoittaja. On suuri kunnia päästä jakamaan ajatuksia 
Infactossa tämän vuoden ajan. Alkuvuosi tuntuu kulu-
neen yhdessä hujauksessa ja tällekin palstalle olisi jo ma-
teriaalia enemmän kuin rajallinen palstatila sekä Infacton 
ilmestymistiheys sallivat.

Uusi hallitus on ehtinyt toimimaan jo jonkin aikaa. Hal-
lituslaiset ovat päässeet hyvin kiinni omista tehtävistään 
ja uusien toimijoiden määrä näkyy jo nyt ennakkoluu-
lottomina ideoina. On ollut mahtavaa huomata, kuinka 
toimintaa saadaan pienin askelin kehitettyä entisestään. 

Erittäin iloinen olen myös siitä, kuinka jokainen haluaa 
tehdä parhaansa kiltamme eteen ja viedä Indecsiä eteen-
päin. Kahtena hallitusvuotena olen huomannut jokaisen 
tekevän valtavasti töitä, mutta jokaisen kiltamme eteen 
käytetyn hetken palkitsevan sitäkin enemmän.

Paljon on jo ehtinyt tapahtua tämän vuoden puolella: 
merkittävimpänä asiana kiltamme rekisteröityminen. 
Indecs ry:n perustaminen ei tule juuri näkymään killan 
päivittäisessä toiminnassa, mutta hallituksen toiminnas-
sa uudet säännöt ovat velvoittaneet meitä muuttamaan 
hieman totuttuja käytäntöjä.  Rekisteröityminen on hyvä 
hetki miettiä myös muita vanhoja käytäntöjä uudestaan. 

Tänä vuonna killan suurimpana projektina on luoda pi-
demmän aikavälin strategia. Strategian luominen mah-
dollistaa killan kehittämisen entistä johdonmukaisemmin 
ja pitkäjänteisemmin. Tämän projektin toteuttamiseksi 
tarvitaan kiltalaisten osallistumista. 

Suunnitelman laatiminen on monivaiheinen prosessi, ja 
toivon että mahdollisimman moni lähtee mukaan luo-
maan raameja kiltamme tulevaisuudelle sopivassa vai-
heessa. Esimerkiksi Tampereen korkeakoulukentässä 
tapahtuvien muutosten takia suunnitelmalla voi olla yl-
lättävän iso vaikutus tulevaisuuden päätöksissä.

Lopuksi haluan vielä korostaa edeltäjäni Juha-Matin voi-
makkaasti esille tuomaa näkökulmaa siitä, kuinka mei-
dän tulee kehittää yhteistyötä TTY:n sisällä. Tämä yhteis-
työ on koettu niin merkitykselliseksi, että se on jälleen 
nostettu toimintasuunnitelmassa kärkiprojektiksi. 

Myös T3-projektin jälleen edetessä on tärkeää ylläpitää 
teekkareiden välistä yhteistyötä. Tämä yhteistyö voi par-
haimmillaan lähteä juuri sinusta. Useissa tapahtumissa 

tai vaikka harjoitustöitä tehdessä on helppo tutustua uu-
siin ystäviin. 

Ennakkoluuloton sukeltaminen kampuksemme teekka-
rikulttuuriin voi avata ovia, joita et edes tiennyt olevan 
olemassa. Viime vuoden aikana tutustuin esimerkiksi 
Fuksineuvoston kautta moneen hienoon ihmiseen ja ym-
märsin taas entistä paremmin teekkarikulttuurin moni-
puolisuuden ja hienouden.

Toivotan jokaiselle hyvää kevättä ja tsemppiä kesätyöha-
kuun!

Elina Ala-Mäyry
Indecsin puheenjohtaja 2017

Hei kaikki!

Tästä se lähtee, ura kädessäsi olevan lehden päätoimitta-
jana. 

Matka on ollut pitkä, minkä todistaa kolmannella luo-
kalla tekemäni toimittajan henkilöllisyyskortti. Silloin 
erikoistaitoni olivat kielet ja erityispiirteeni pitkät hyvin, 
hyvin tummanruskeat hiukset.

Kieliä puhun vieläkin, mutta erityispiirteeni on vaihtunut 
matkustamiseksi kohteisiin, jotka nimetessäni ihmiset 
ensiksi kysyvät ”mitä teet siellä?” Yhteinen vastaus kaikil-
le, jotka kysyivät mitä tein Iranissa: pussailin kameleita. 
Ja tapasin entisen kv-toimarimme. Ja söin paljon pistaa-
sipähkinöitä.

Tähän lehteen hain kv-painotusta. Entisenä kv-vastaa-
vana ja ESTIEM-aktiivina tämä oli luonnollinen päätös. 

ESTIEM-toiminta on ollut kirsikka Indecsin muun halli-
tustoimintakakun päällä.

Kevään aikana on ehtinyt tapahtua kolme suurempaa 
asiaa. Ensinnäkin Aallon tuotantotalouden kilta Pro-
dekon kanssa järjestetty VenäjäXQ, jonka kohteena oli 
Pietari. Muistoja jäi monia, muistikuvia tarinoiden pe-
rusteella hieman vähemmän.

Toisekseen turvallisuusorientoituneet fuksimme saivat 
heijastinkäyrällä varustetut puhtaan valkoiset haalarin-
sa. Onneksi Wappu on pian, niin ei ehdi sokaistua tuosta 
valkoisesta. Vinkki: nyt kannattaa ommella mahdollisim-
man monta haalarimerkkiä, niin sitten, kun ne muutaman 
vuoden päästä irtoavat, kontrasti on parhaimmillaan.

Kolmannekseen ESTIEM:n Vision-seminaari toi Tampe-
reelle parikymmentä kansainvälistä kyykkääjää. Välillä 
kartut lensivät lähemmäs viereisen kentän kyykkiä kuin 
omia, mutta into ei laantunut. Huomattavasti enemmän 
ruhjeita oli aiheuttanut edellisen päivän mökillä olleen 
avannon reunan jää. Kaikesta selvittiin.

Samanlaista sisukasta selviytymistä toivotan kaikille 
tenttiviikkoon valmistautuville, kesätöitä etsiville ja koo-
dauksen kanssa kamppaileville. Kyllä kaikki menee suun-
niteltua paremmin. Muistakaa vain käydä rentoutumassa 
Kolmioilla ja tilatkaa vaikka Long Island Iced Tea, niin 
kuin suurin osa hallituksesta tuntuu tekevän.

Vujulaskuri killan infotaululla käy ja #vujujännä vain kas-
vaa! 

Maria Kudinova
Infacton päätoimittaja
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TEKin palsta Hallopedin palsta

Hei vaan kaikki ja oikein hyvää alkanutta vuotta 2017! 

Uusi vuosi, uudet kujeet – myös kiltamme hallitukses-
sa, sillä toimijat ovat (ainakin osittain) vaihtuneet. Olen 
tänä vuonna saanut kunnian toimia kiltayhdyshenkilö-
nä eli hoidan kiltamme yhteistyötä Tekniikan Akatee-
misten kanssa. Tule siis juttelemaan kiltahuoneelle tai 
kiltamme tapahtumiin, mikäli jokin TEKiin liittyvä asia 
askarruttaa. 

Toki minut saa kiinni myös sähköpostilla tai puhelimit-
se. Pelkkiin virallisuuksiin ei avunanto jää, vaan voit 
myös toki pyytää minua esimerkiksi Kolmioiden jälkeen 
pelaamaan beer pongia kanssasi jatkoilla.

Kesätyöhaku on täydessä vauhdissa ja vaikka osa hauista 
onkin jo sulkeutunut, on hyvä muistaa TEKin tarjoama 
opas työnhakuun, Teekkarin työkirja. Kirjasta löytyy 
apua niin CV:n kuin hakemuskirjeenkin laadintaan sekä 
hyviä vinkkejä työhaastetteluun valmistautumiseen. 
Kirjan paperiversioita on saatavilla kiltahuoneelta ja mi-
käli ne pääsevät loppumaan, voit löytää sen myös osoit-
teesta www.teekkarintyokirja.fi. 

Kesätyöpaikan varmistettuasi muista, että jokaisen teek-
karin turvana toimii TEKin lakimiespalvelut, joihin pää-
set käsiksi niinkin yksinkertaisesti kuin olemalla TEKin 
jäsen.

Tulevan vuoden aikana TEK tulee olemaan näkyvillä 
killan eri tapahtumissa ja julkaisuissa, joten jäsenille tar-
jottavat palvelut tulevat kaikille varmasti tutuiksi. Oli se 
sitten TEKin makkarat, ruusut tai sauna-illat, Tekniikan 
Akateemiset on kiltamme toiminnassa mukana jäsenis-
tön iloksi.

Erinomaisen hienoa kevättä ja menestystä työnhakuun!

Lassi Mäkinen
TEKin kiltayhdyshenkilö

TEKin terveiset
KUVA: MARIA KUDINOVA

Hallopedin terveiset
KUVA: MARIA KUDINOVA

Tällä hetkellä elämme varsin hektistä aikaa opetukseen 
liittyvien päätösten äärellä, etenkin Tampereella. Nykyi-
seen tilanteeseen vaikuttavat etenkin yliopistojen yh-
distyminen, yliopiston sisällä tapahtuvat rakennemuu-
tokset sekä kansallisessa koulutuspolitiikassa käsitteillä 
olevat uudistukset. 

Monta muutosta on käsitteillä samanaikaisesti, mikä te-
kee uudistusten seuraamisesta ja niissä perillä pysymi-
sestä hankalaa.
 
Muutosten alla aktiivisena pysyminen ja vaikuttamisen 
tärkeys korostuvat entisestään. Suurien muutoksien yh-
teydessä uhkana on, että opintoihin liittyvät oikeudet ja 
mahdollisuudet heikkenevät entisestään, mikäli näitä 
etuja ei valvota meidän puolestamme. 

Yliopistollamme hallopedit ovat tärkeä voimavara arki-
päiväisessä koulutuspoliittisessa edunvalvonnassa, jotka 
pitävät opiskelijoiden tarpeita pinnalla niin valmiste-
levien kuin päättävienkin toimielinten keskusteluissa. 
Hallopedien tehtävä on ajaa tutkinto-ohjelmiemme 
opiskelijoiden etua sekä toimia viestinviejinä opettajien 
ja päättäjien välillä. 

Yliopistojen yhdistymisen myötä koulutuspoliittista val-
vontaa on myös tuotava yhä enemmän kiltojen toimin-
taan. Tällä hetkellä killassamme toimii kolme varsinaista 
ja kolme varahallopedia. 

Hallopedejä on kuitenkin vain pieni määrä ja suurin 
vastuu tiedon eteenpäin viemisessä on TEILLÄ. Olkoon 
asia sitten kurssijärjestelyihin liittyvä huomio tai muu-
toksiin liittynyt huoli – kertokaa siitä hallopedeille. 

Meidät tavoittaa killan ilmoitustaululla olevista yhteys-
tiedoista tai yliopiston alueelta. Tulkaa rohkeasti kerto-
maan mielipiteitänne, sillä meidän tehtävämme on vie-
dä niitä eteenpäin ja antaa niiden kuulua.

Syksyllä halloped-infossa kiltahuone oli täynnä toi-
minnasta kiinnostuneita uusia fukseja sekä vanhempia 
opiskelijoita. Ensi vuonna päätösten kirjo tulee olemaan 
tavallista laajempi ja mielenkiintoisempi, mikä takaa hy-
vän ja ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä vaikutta-
maan tuotantotalouden koulutukseen tulevaisuudessa. 

Vuoden vaihteessa nykyisten hallopedien toimikausi 
päättyy ja paikat tulevat uudestaan hakuun. Mikäli vai-
kuttaminen mielenkiintoisten muutosten aikana kiinnos-
taa, suosittelen hakemaan. Lisää tietoa toiminnasta voi 
kysyä kiltamme hallopedeiltä.

Juha-Matti Väisänen
Halloped, Tuotantotalouden ja tietojohtamisen laborato-
rion opetuksen kehittämisryhmä
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ESTIEM

MotivaatioXQ
KUVA: KROMBACHERIN PANIMO

Pauli Lakkisto kertoo ESTIEM-matkastaan Siegeniin Ant-
ti Kiviniemen kanssa.

Valkohaalarisitsit joulukuussa 2016. Kv-henkinen ystä-
väni oli jo aiemmin mainostanut joululomalla pidettä-
viä ESTIEM-tapahtumia, ja ajatus oli lähtenyt itämään. 
Sitsien toisella tauolla tämä kytevä ajatus sitten leimahti 
liekkeihin ja haimme Siegenissä pidettävään motivaatio-
viikonloppuun, vain pari tuntia ennen deadlinea. Hetken 
näytti jo siltä, että lähtemättä jäi, mutta niin vain tie vei 
Saksaan. Lennot varaukseen ja matka oli valmis alka-
maan. 

Varhain aamulla 29.12. lensimme kohti Düsseldorfia. ES-
TIEM-osuus alkoi vasta päivää myöhemmin, mutta pää-
timme ottaa pienen varaslähdön, jotta riittävä motivoi-
tuminen varmistuisi. Aikaisen lähdön ansioista olimme 
myös perillä ajoissa, jopa niin ajoissa, etteivät paikalliset 
ravintoloitsijat olleet vielä saaneet lounastarjoilua käyn-
tiin. Löydettyämme vihdoin lounaspaikan seurasi iloinen 
yllätys, kun "iso paikallinen" paljastui litran tuopiksi tum-
maa olutta. Paikallisylpeys Altbier tulikin päivän aikana 
tutuksi. 

Seuraavana aamuna siirryimme Kölnin kautta Siegeniin. 
Hostimme odotti jo asemalla ja kierrätti meidät idyllisen 
pikkukaupungin läpi, ennen kuin menimme tapaamaan 
muita osallistujia. Tässä vaiheessa alkoikin suomipoikia 
jo jännittämään, sillä meitä odotti parikymmentä tunte-
matonta estiemeriä. Noh, tutustumisleikkien ja syömisen 
jälkeen suuntasimme kohti illan yritysvierailua: Krom-
bacherin panimoa.

Ikuisuuden kestänyt matka oli koetus, mutta vihdoin 
saavuimme Saksan toiseksi suurimmalle panimolle. Pai-

kallisten opiskelijoiden suhteiden ansiosta saimme kier-
roksellemme mukaan aidon olut-sommelierin. Somme-
lier johdatti meidät panimon uumeniin, jossa tarjolla oli 
raikasta olutta suoraan putkesta. Pettymykseksemme tätä 
suodattamatonta herkkua ei ollut myynnissä kaupois-
sa sen heikon säilyvyyden takia. Panimovierailu ei ollut 
kuitenkaan pelkkä tehdaskierros, vaan pian meitä odot-
ti Krombacherin kabinetti, jossa tarjolla oli paikallisia 
herkkuja pöytiin tarjoiltuna.

Seuraavana päivänä ohjelmassa oli tutustuminen Siege-
nin kauniiseen kaupunkiin. Hieman väsynyt joukkomme 
intoutui kiipeämään Siegenin kukkuloita, joten kaupunki 
olikin lähes täysin kartoitettu muutaman tunnin jälkeen. 
Saksan kansallisruuan – Dönerin – jälkeen oli aika palata 
majoitukseen ja valmistautua uudenvuoden juhlintaan.

Bileet ylittivät varsin korkeat odotuksemme. Eräs paikal-
linen oli valjastanut talonsa Project X -tasolle, saksalais-
ta insinööriosaamista taas oli esillä mm. itse rakennetun 
paljun välityksellä. Suurimmat ihastuksen tunteet suo-
malaisdelegaatioomme aiheutti kuitenkin pihalla par-
kissa ollut läheisen panimon pakettiauto, erityisesti sen 
kuistille siirretty sisältö. Myös edelliseltä illalta tuttu som-
melier oli saapunut jakamaan asiantuntemustaan. Edellä 
mainittujen seikkojen sekä iloisten eurooppalaisten ystä-
vien ansioista uudenvuoden aatosta tulikin oikein hilpeä 
ja onnistunut.

Viimein motivaatioviikonloppu oli tullut päätökseensä ja 
oli aika siirtyä takaisin Düsseldorfiin ja Suomeen. Len-
tokentällä törmäsimme vielä vanhempaan suomalaiseen 
herrasmieheen, joka jakoi muutama tiukkaa teesiä oi-
keanlaiseen elämään. Motivaatio oli löytynyt.

EY tarjoaa uramahdollisuuksia tilintarkastuksen, 
yritysjärjestelyiden, liikkeenjohdon konsultoinnin sekä 
veropalveluiden ja liikejuridiikan parissa.

EY Experience -traineeohjelman kautta saat 
ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua kansainvälisen 
asiantuntijatyön monipuolisiin tehtäviin jo 
opintojen ohessa. Löytyisikö Tampereelta sopivia 
trainee-ehdokkaita iloiseen joukkoomme? 

• Haku syksyn 2017 jaksolle 
27.2.-19.3.2017

• Haku kevään 2018 jaksolle 
tulossa syyskuussa 2017

Lue lisää ja hae mukaan!
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Hallituksen esittely Hallituksen esittely

Indecsin hallitus 2017
Hallitus kokoustaa kerran viikossa, myy lippuja monimutkaisen koodin 
omaavasta kassakaapista ja viikottain saa killan kiiltämään puhtautta. 
Hallitus pääsee jonon ohi Kolmiohin, on viimeisenä paikalla kiltajatkoilla 
ja yrittää osata vastata jäsenistön kysymyksiin. Mutta tiedätkö nämä fak-
tat hallituksesta?

TEKSTI: HALLITUS 2017
KUVAT: ELLA PAANANEN JA ILARI LEINONEN

ROOPE LEVANTO
2. vuosikurssi, fuksikapteeni, jr.

Kotipaikka: Vantaa.
Pestissä parasta: Fuksit.
Periaate: Kaveria ei jätetä. 
Kolmiodrinkki: Long Island Iced Tea.
Mistä sinut voi löytää Kolmioiden jälkeen? Kotoa.
Lempikiltasi TTY:llä (tietty Indecsin lisäksi): Bioner.
Suurin saavutuksesi: Hymypoika ala-asteen 6. luokalla.

JUHA-MATTI VÄISÄNEN
4. vuosikurssi, Hyvän Päivän Lähettiläs (Vanha pj)

Kotipaikka: Kuopio.
Pestissä parasta: Pääsee kannustamaan uusia hallitustoi-
mijoita tekemään rohkeasti hienoja uusia asioita killan 
eteen.
Periaate: It’s always a good day to have a good day!
Kolmiodrinkki: GT.
Mistä sinut voi löytää Kolmioiden jälkeen? Parhaista 
bileistä!
Lempikiltasi TTY:llä (tietty Indecsin lisäksi): Tampe-
reen KoneenrakentajaArkkitehti kilta
Suurin saavutuksesi: Vahva top5-sijoilla pysyminen kil-
lan beer pong -tilastoissa.

ELINA KAARINA ALA-MÄYRY
#polkadot2014, puheenjohtaja

Kotipaikka: Hervanta. Yleisimmin minut löytää Duon, kiltahuoneen ja Teekkarisaunan muodostavan kultaisen kolmion 
sisäpuolelta.
Pestissä parasta: Ihmiset ja ainutkertaiset tilanteet.
Periaate, josta pidät kiinni: Tänä vuonna noudatan periaatetta ”älä koskaan sano ei koskaan”.
Kolmiodrinkki: Long Island Iced Tea. Paras hyötysuhde.
Mistä sinut löytää Kolmioiden jälkeen? Siiviltä Konehuoneesta. Siivet ovat perinteisesti aivan liian tulisia ja suu palaa.
Lempikiltani (Indecsin lisäksi): Autek. Kilta on esimerkillisesti tuonut omaa brändiään esille sosiaalisessa mediassa.
Suurin saavutuksesi: Risteilylle lähteminen suoraan sillikseltä vartin varoitusajalla.

VERNA HAHTOLA
3. vuosikurssi, kiltakummi

Kotipaikka: Lappeenranta.
Pestissä parasta: Pääsen tiirailemaan Indecsin toimintaa 
läheltä (muutenkin kuin tyttöystävän mandaattipaikalta 
:p)
Periaate: Pidä kulta lähellä ja kilta vielä lähempänä.
Kolmiodrinkki: Kopojallu, tietty.
Mistä sinut voi löytää Kolmioiden jälkeen? Varmaan 
kodin alakerran pizzeriasta.
Lempikiltasi TTY:llä (tietty Indecsin lisäksi): Rakas 
raksa! TARAKI on myös toinen kummikiltani <3
Suurin saavutuksesi: Kun olin pieni, avaimet jäivät sisäl-
le ja ovi meni luonnollisesti lukkoon. Kiipesin tuuletusik-
kunan aukosta sisälle, avasin oven ja päivä oli pelastettu! 
Kyllä isä oli ylpeä.TUOMAS HIRVONEN

5. vuosikurssi, opinto- ja alumnitoimari

Kotipaikka: Tällä hetkellä Duon nurkilla, alkujaan Poh-
jois-Karjalan metsissä.
Pestissä parasta: Saa tehdä oikeastaan mitä itse haluaa.
Periaate, josta pidät kiinni: Mental Dominance.
Kolmiodrinkki: Vanhaan hyvään aikaan Kolmioissa sai 
Remy Martinin XO:ta.
Mistä sinut voi löytää Kolmioiden jälkeen? Killasta pe-
laamasta beer pongia. Vaihtoehtoisesti myös muut epä-
määräiset jatkot kelpaavat. Tai Duon nurkat.
Lempikiltasi TTY:llä (tietty Indecsin lisäksi): Tähän lie-
nee parempi vastata TamArk.
Suurin saavutuksesi: Nimeäni ei löydy yhdenkään pöy-
dän alta, enkä ole koskaan syönyt Hertsin linjastosta.

LASSI MÄKINEN
3. vuosikurssi, teekkaritoimari & KYH

Kotipaikka: Hollola.
Pestissä parasta: Teekkarikulttuurin edistäminen ja Her-
wanta Challenge.
Periaate, josta pidät kiinni: Raskaat huvit vaativat ras-
kaat huvit.
Kolmiodrinkki: GT.
Mistä sinut voi löytää Kolmioiden jälkeen? Killasta.
Lempikiltasi TTY:llä (tietty Indecsin lisäksi): Raksa.
Suurin saavutuksesi: Koko koulun superfuksi 2015.

PERTTU LESKINEN
3. vuosikurssi, teekkarivastaava

Kotipaikka: Siilinjärvi.
Pestissä parasta: Pääsee itse valitsemaan, mitä suklaapa-
tukoita killan jääkaapista löytyy.
Periaate, josta pidät kiinni: Bros before hoes.
Kolmiodrinkki: Litran stobe.
Mistä sinut voi löytää Kolmioiden jälkeen? Tilapäisten 
muistihäiriöiden vuoksi en ole aivan varma.
Lempikiltasi TTY:llä (tietty Indecsin lisäksi): Autek, 
koska Taukki.
Suurin saavutuksesi: Futsalin kaksinkertainen Itä-
Suomen piirinmestaruus.

Teekkaritiimi

Johtotiimi
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TUOMAS KÄTKÄNAHO
3. vuosikurssi, rahastonhoitaja

Kotipaikka: Seinäjoki.
Pestissä parasta: Oppii hyödyl-
lisiä taitoja ja saa työskennellä 
hyvässä porukassa.
Periaate: Juusto tulee ennen 
kinkkua leivän päälle.
Kolmiodrinkki: Long Island 
Iced Tea.
Mistä sinut voi löytää Kolmi-
oiden jälkeen? Kotoa nukku-
masta, koska prob. seuraavana 
päivänä keikka 
(@planetcasemusic).
Lempikilta (tietty Indecsin 
lisäksi): YKI tai Skilta.
Suurin saavutus: Hippo-hiihto-
jen pronssimitali vuonna 2000.

MARIA KUDINOVA
4. vuosikurssi, päätoimittaja

Kotipaikka: Tampere ja muu maailma.
Pestissä parasta: Taiteellinen vapaus.
Periaate, josta pidät kiinni: Elämästä pitää nauttia ja jos 
jotain tekee, niin se tehdään kunnolla.
Kolmiodrinkki: GT. Tequila myös ok. 
Mistä sinut voi löytää Kolmioiden jälkeen? Kiltajatkoil-
ta, mutta välillä Hene ajaa Kaukajärven kautta. 
Lempikiltasi TTY:llä (tietty Indecsin lisäksi): Man@ger.
Suurin saavutuksesi: Portaiden rakentaminen 
muutamille Islannin vaelluspoluille.

ILARI LEINONEN
2. vuosikurssi, sihteeri

Kotipaikka: Turku.
Pestissä parasta: Yksi hallituksen pesteistä, jossa pääsee 
touhun ytimeen ja näkee toimintaa yli tiimirajojen. Vii-
koittaisen viikkotiedotteen räätälöinti sekä kokouspöytä-
kirjojen kursiminen lämmittävät myös aina sydäntä!
Periaate, josta pidät kiinni: Kun otat, ota.
Kolmiodrinkki: Litran olut!
Mistä sinut voi löytää Kolmioiden jälkeen? Kotoa Tam-
pellasta tietenkin.
Lempikiltasi TTY:llä (tietty Indecsin lisäksi): Kiltakäy-
tävämme toverit, paitsi YKI silloin, kun ei avaa ovea.
Suurin saavutuksesi: Liedon ala-asteidenvälisissä yleis-
urheilukilpailuissa pituushyppyfinaalin kolmas sija Her-
ran vuonna 2004.

ELLA PAANANEN
Fuksi, valokuvaaja

Kotipaikka: Tampere.
Pestissä parasta: Vapaus valita killan toiminnasta ne par-
haat palat.
Periaate, josta pidät kiinni: Leivottaessa ei napsita taiki-
naa ennen kuin leivokset ovat valmiita. 
Kolmiodrinkki: Ilmainen.
Mistä sinut voi löytää Kolmioiden jälkeen? Ei ainakaan 
luennolta, mutta lähestulkoon mikä tahansa muu paikka 
on mahdollinen. 
Lempikiltasi TTY:llä (tietty Indecsin lisäksi): Hiukka-
nen, sieltä löytyy paras apu, kun omat laskuharjoitukset 
eivät suju.
Suurin saavutuksesi: Indecsille pääsyn lisäksi tietenkin 
ohjelmoinnin tentin läpäisy.

JUHO-PEKKA MATTILA
3. vuosikurssi, datatoimari

Kotipaikka: Tampere.
Pestissä parasta: ATK-hallitus<3.
Periaate, josta pidät kiinni: Ei pidä mennä siitä missä 
aita on matalin, vaan siitä, missä ei ole aitaa ollenkaan, ja 
mieluiten alamäkeen.
Kolmiodrinkki: Näin kyykän jälkimainingeissa ehdotto-
masti vesi.
Mistä sinut voi löytää Kolmioiden jälkeen? Toivottavas-
ti ei ainakaan Herwood Grilliltä…
Lempikiltasi TTY:llä (tietty Indecsin lisäksi): Melkein 
Man@ger.
Suurin saavutuksesi: Saada fysiikan työt loppuun. Tämän 
kevään aikana. Toivottavasti.

ANU KAUKIAINEN
3. vuosikurssi, kolmiovastaava & varapj

Kotipaikka: Järvenpää.
Pestissä parasta: Ilon tuominen ihmisten 
kasvoille.
Periaate: Kolmiot on kaupungin parhaat bileet.
Kolmiodrinkki: Long Island Iced Tea.
Mistä sinut voi löytää Kolmioiden jälkeen? 
Kotoa tai kirjastosta.
Lempikilta (tietty Indecsin lisäksi): Autek.
Suurin saavutuksesi: Ensimmäisen Hervanta 
Challengen voitto.

SIIRI TUOMINEN
2. vuosikurssi, kolmiotoimari

Kotipaikka: Lahtiforever.
Pestissä parasta: Kolmiopäiväjännä.
Periaate, josta pidät kiinni: Kolmioita ei skipata.
Kolmiodrinkki: Long Island Iced Tea.
Mistä sinut voi löytää Kolmioiden jälkeen? He-
nen bussista <3.
Lempikilta (tietty Indecsin lisäksi): Man@ger.
Suurin saavutuksesi: Päiväkotinäytelmän pääosa 
Kisu Pikkukuuna.

ALEKSI LEHMUS
2. vuosikurssi, taloustoimari

Kotipaikka: Tampere.
Pestissä parasta: Taloustiimillä on 
sormet pelissä vähän kaikissa killan 
toimissa. Indecsin kokoisen yhdis-
tyksen rahavirtojen kontrollointi on 
myös todella opettavaista ja (aina-
kin toivottavasti) työnhaussa arvos-
tettua.
Periaate: Pari napautusta tölkin 
suuhun ennen avaamista pitää pa-
hat henget loitolla.
Kolmiodrinkki: GT Bombaylla.
Mistä sinut voi löytää Kolmioiden 
jälkeen? Perinteisesti viimeinen 
tunti Kolmioilla haahuillaan ker-
roksesta toiseen etsien tuttuja, jonka 
jälkeen livahdetaan yöbussiin mui-
den huomaamatta, niin saa mennä 
nukkumaan ajoissa :)
Lempikilta (tietty Indecsin lisäk-
si): Arkkareilla on kyllä parhaat 
sitsit, hauskimmat tyypit ja mielen-
kiintoisin ala (tietty Indecsin jäl-
keen).
Suurin saavutuksesi: 2008 Aape-
li-kasipallon SM-kilpailujen top-16 
pääseminen.

Kolmiotiimi
&

taloustiimi

Viestintätiimi
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JENNI KAIPAINEN
#polkadot14, International Responsible

“Home”: In terms of how much I spend time in the assis-
tant room in Festia I should probably say "assarihuone", 
but in reality, I can happily announce that I have finally 
given up and moved to Hervanta, only to realise that I 
love it here. 
The best thing in my position: All the amazing people 
from all around the world! That is definitely the best 
thing in the best board position I could imagine.
A principle, that I stick to: Petiaate.
Kolmio-drink: The one that Ripa offers.
Where can you be found after Kolmiot? I am probably 
doing some loud and convincing ESTIEM promotion or 
looking for the answer to: “What is it when you soup?”
Your favourite guild at TUT (obviously apart from 
Indecs): ESN INTO for sure (even though it's actually a 
club).
Your greatest achievement: Could go with some legends 
from more unofficial contexts, but to stay professional, 
let's say completing my Bachelor's thesis about our dear 
guild, "case Indecs".

ELLI-NOORA MÄKITALO
Fuksi, tapahtumatoimari

Kotipaikka: Eura (saat pisteen, jos tiedät, missä se on).
Pestissä parasta: Pääsee päättämään, millaisia tapah-
tumia järjestetään, sekä saa järkätä nuo huisit bileet.
Periaate, josta pidät kiinni: Jos otat, et aja. Jos ajat, et ota.
Kolmiodrinkki: Alku-mix Russianilla on noussut uudek-
si suosikiksi.
Mistä sinut voi löytää Kolmioiden jälkeen? Toivottavas-
ti kotoa nukkumasta tai jatkoilta, eikä esimerkiksi baarin 
vessasta nukkumasta.
Lempikiltasi TTY:llä (tietty Indecsin lisäksi): 
Man@gerilla on paljon tuttuja, joten ehkä se. Tykkään 
kyllä myös Bionerista niiden haalareiden värin vuoksi.
Suurin saavutus: Olen joskus osannut selvittää Rubikin 
kuution. Ennätysaikani on muistaakseni 2 min 34 sek.

JÓZEFINA “JUSA” KARINEN
1st year Master’s, International Officer

“Home”: Poznań, Poland.
The best thing in my position: Chance to meet great 
people. 
A principle, that I stick to: Why not?
Kolmio-drink: Beer.
Where can you be found after Kolmiot? : )
Your favourite guild at TUT (obviously apart from In-
decs): Man@ger?
Your greatest achievement: Completed the 800km of 
Camino de Santiago de Compostela (Spain) by foot :)

MIKKO SAIRANEN
Fuksi, kv-toimari

Kotipaikka: Tekniikantornit.
Pestissä parasta: ESTIEMerin ilme minttupullon näh-
dessään.
Periaate, josta pidät kiinni: Kolmioita ei jätetä.
Kolmiodrinkki: Litran olut on varma valinta.
Mistä sinut voi löytää Kolmioiden jälkeen? Kello viiden 
beer pong killassa uhkaa muodostua perinteeksi.
Lempikiltasi TTY:llä (tietty Indecsin lisäksi): Koneta-
lon kiltakäytävä on kokonaisuudessaan kultaa.
Suurin saavutuksesi: Indecsille pääsy, mikäpä muukaan.

MARIANNE AUVINEN
2. vuosikurssi, vujutoimari

Kotipaikka: Tampere ja Lahti.
Pestissä parasta: Vujujännä!
Periaate, josta pidät kiinni: -
Kolmiodrinkki: Caipirinha.
Mistä sinut voi löytää Kolmioiden jälkeen? Himasta 
nukkumasta : )
Lempikilta (tietty Indecsin lisäksi): Man@ger.
Suurin saavutuksesi: 31 v. vujut (toim. huom.). 

ILARI ARPONEN
2. vuosikurssi, sporttitoimari

Kotipaikka: Tampere.
Pestissä parasta: Vapaus ja mukavien tapahtumien jär-
jestäminen.
Periaate, josta pidät kiinni: Kaikkea pitää kokeilla.
Kolmiodrinkki: Helppo! Litran stobe.
Mistä sinut voi löytää Kolmioiden jälkeen? Teleport-
taamassa neljänteen ulottuvuuteen.
Lempikiltasi TTY:llä (tietty Indecsin lisäksi): Autek :D
Suurin saavutuksesi: Tämän kyselyn saaminen valmiik-
si yllättävän nopeasti, vaikka Pikkulaskiainen ja Kyykkä 
ovat verottaneet aivokapasiteettia.

LOTTA HÄMÄLÄINEN
3. vuosikurssi, tapahtumavastaava

Kotipaikka: Alun perin Espoon metsistä ja nykyisin 
Tampere.
Pestissä parasta: Uusien tapahtumaideoiden suunnitte-
lu, uusiin kiltoihin ja ihmisiin tutustuminen ja se, jos saa 
ihmiset iloisiksi hauskoilla tapahtumilla :)
Periaate, josta pidät kiinni: Käyn vuoden aikana kai-
kissa tapahtumissa.
Kolmiodrinkki: Shotit.
Mistä sinut voi löytää Kolmioiden jälkeen? Jatkoilta.
Lempikiltasi TTY:llä (tietty Indecsin lisäksi): Man@ger 
on symppis.
Suurin saavutuksesi: Indecs Challengen (asukilpailun) 
voitto 2015!

Kv-tiimi Tapahtumatiimi
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ELISA PENTINSAARI
Fuksi, yritystoimari

Kotipaikka: Tuusula.
Pestissä parasta: Oppiminen.
Periaate, josta pidät kiinni: Teen parhaani.
Kolmiodrinkki: Lonkero.
Mistä sinut voi löytää Kolmioiden jälkeen? Oma koti kullan kallis.
Lempikiltasi TTY:llä (tietty Indecsin lisäksi): En mä tiiä.
Suurin saavutuksesi: Syntymä.

RIKU POUTANEN
4. vuosikurssi, yritysvastaava

Kotipaikka: Salo.
Pestissä parasta: Tiukat neuvottelut.
Periaate, josta pidät kiinni: Pihvi tarjoil-
laan mediumina tai ei ollenkaan.
Kolmiodrinkki: Valtterin itse kehittämä 
#tuhmakeiju. Pinkistä väristä ja tilpe-
hööreistään huolimatta erinomainen 
cocktail, joka maistuu tarkemmallekin 
kulinaristille.
Mistä sinut voi löytää Kolmioiden jäl-
keen? Aamusalilta.
Lempikiltasi TTY:llä (tietty Indecsin 
lisäksi): Autek!
Suurin saavutuksesi: Voitin hopeaa 
American Car Shown nuori rakentaja 
-kilpailussa vuonna 2011.

MIIKA HAGGRÉN
Fuksi, yritystoimari

Kotipaikka: Kokkola.
Pestissä parasta: Yrityskontaktointi.
Periaate, josta pidät kiinni: Vanhat tavat pitää kyseenalaistaa, vaikka 
ennen olikin paremmin.
Kolmiodrinkki: Litran olut.
Mistä sinut voi löytää Kolmioiden jälkeen? Torneilta.
Lempikiltasi TTY:llä (tietty Indecsin lisäksi): Man@ger.
Suurin saavutuksesi: Haalarisaunan lattian pitäminen kuivana.

Yritystiimi
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ESTIEM Vaihto

Lotta Hämäläinen kertoo ESTIEM-matkastaan 
Pariisiin

Olin pitkään harkinnut reissua ESTIEM:n kaut-
ta, mutta vasta kolmantena opiskeluvuotenani 
heräsin tähän huikeaan mahdollisuuteen. Jou-
lulomalle tarjoutunut matka Pariisiin uutena 
vuotena kuulosti täydelliseltä osumalta ja sitä se 
todella olikin.

Viikon mittainen reissu eurooppalaisen kult-
tuurin, muodin ja taiteen ytimeen koostui 
hauskanpidosta, nähtävyyksistä sekä yritys-ca-
sestä. Ensimmäiset päivät vierailimme legen-
daarisilla nähtävyyksillä aina Moulin Rougesta 
Sacré-Coeurin kautta taidemuseoihin. Toki pää-
simme myös ottamaan turistikuvia Eiffel-tornin 
juurella sekä kokemaan pariisilaista yökerho-
kulttuuria. 

Isoin agenda matkallamme oli tehdä Ranskan 
”VR:lle” eli SNCF:lle chatbot challenge -case 
siitä, kuinka implementoida chatbottien käyttö 
yrityksen työntekijöille. Päivät olivat pitkiä ja 
työntäyteisiä, mutta erittäin hyvällä ruoka- ja 
majoituspalkalla homma sujui mukavasti ja case 
saatiin onnistuneesti esitettyä tuomaristolle.

Ensimmäinen ESTIEM-matkani:
Case Ranskan VR
KUVAT: LG LYON

Ein Prosit, ein Prosit,
der Gemütlichkeit…
Vaihtoni Baijerin taivaan alla
TEKSTI JA KUVAT: JUSSI BLOMGREN

Mikä olisikaan parempi tapa aloittaa opiskelijavaihto kuin 
Indecsin virallinen UlkoXQ? No JohhhhhhhtajaXQ tie-
tysti! Ei siitä sen enempää, mutta todettakoon, että johhh-
tajat olivat myös poliittisesti aikaansa edellä levittäessään 
Trump-tietoutta läntiseen Eurooppaan. 

XQ:n jälkeen kotiuduin vielä kesäiseen Müncheniin syys-
kuun lopussa, jolloin elettiin mitä parhainta Oktober-
fest-kautta! Oktoberfestit olivatkin saksalaiseen tyyliin te-
hokas ja tahdistettu tapa nauttia olutta ja päihtyä yhdessä. 

TUM School of Managementin järjestämä Oktober-
fest-vierailu oli myös ensimmäinen tapahtuma, jossa 
tapasin tulevat kaverini täällä Münchenissä. Tämän ”vi-
rallisen” tapahtuman jälkeen festeillä tuli käytyä yhdessä 
muiden vaihtareiden kanssa yhteensä 6 kertaa. 

Baijerilaisten rakkaus olueen onkin aivan omalla tasol-
laan, sillä täällä olut nähdään (välttämättömänä) elintar-
vikkeena. Tätä kuvastaa myös se, että illan viimeisen oluen 
ja yöunien jälkeen seuraavan päivän voi aloittaa baijeri-
laisella aamiaisella, joka sisältää Brezelin ja Weißwurstin 
lisäksi tietenkin oluen!

Olutharrastuksen ohella olen myös keskittynyt opiske-
luun, ja TUM SoM on opetuksen suhteen ollut erittäin 
laadukas. Toisaalta, vaikka kyseessä on rankingien mu-
kaan huippuyliopisto, ei opetuksen vaativuustaso aina-
kaan mielestäni ole merkittävästi korkeampi kuin TTY:llä. 
Ero tulee ehkä eniten ilmi siinä, että täällä kursseja luen-
noivat professorit ovat ”kovempaa tasoa” ja luennoista jää 
sellainen vaikutelma, että heitä myös oikeasti kiinnostaa 
opetustyö ja he osaavat innostaa opiskelijoita.

Uudet ystävyyssuhteet ympäri maailmaa ovat kuitenkin 
olleet vaihtoni rikkainta antia. Hauskanpidon ja illanis-
tujaisten aikana olen oppinut valtavasti eri maiden kult-
tuureista ja erityispiirteistä. Suomestakin olen saanut 
moneen otteeseen puhua ja inttijutuilta ei ole vältytty 
täälläkään (terveiset Ollolle Singaporeen). 

Toisaalta suuri enemmistö vaihtareista täällä Münchenis-
sä on kotoisin Euroopasta, joten siinä mielessä kulttuu-
rivaihto voisi olla avarampaakin. Jännää on myös ollut 
huomata, kuinka vahvaa yhtenäisen EU:n tuki täällä Eu-
roopan ytimessä, varsinkin opiskelijapiireissä, on. 

Vaikka ilmastoltaan Baijeri ei ainakaan talviaikaan ole 
yhtä kiehtova kuin kohteet Kauko-Idässä, niin on täällä-
kin omat hyvät puolensa. Yksittäisistä vaihtokokemuksis-
tani paras lienee reissu Alpeille, jossa muutaman tunnin 
laskemisen jälkeen oli mukava pysähtyä yli 2000m kor-
keudessa ihastelemaan maisemia erittäin lämpimään au-
ringonpaisteeseen after-ski -musiikin soidessa taustalla ja 
nauttia muutama vehnäolut (tietysti) virkistykseksi.

Matkasta erityisen huikean teki ESTIEM-henki ja upeat 
ihmiset, joihin matkan aikana sai tutustua. Vaikka alus-
sa minua jännitti matka täysin tuntemattomien ihmisten 
kanssa, osoittautui tämä turhaksi. 

Haluankin suositella ESTIEM-reissuja jokaiselle unohtu-
mattomien kokemusten ja ihmisten takia. Lähtekää heti 
kun pääsette, sillä opiskelujen edetessä aikaa ei ainakaan 
ole enemmän kuin nyt!
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VenäjäXQ

VenäjäXQ feat. Prodeko
Yhden selviytyneen tarina
TEKSTI: SAMU AHOLA
KUVAT: RIKU POUTANEN, LASSI MÄKINEN, 
 MARIANNE AUVINEN

VenäjäXQ

Indecs ja Prodeko järjestivät 25.-29.1.2017 ennennäke-
mättömän tapahtuman – kyseessä oli historian ensim-
mäinen yhteisexcursio ja kohteena ensimmäistä kertaa 
itse Äiti Venäjä. Matkaan lähdettiin aamuvarhain pelon-
sekaisin tunnelmin, sillä ilmassa leijui lukuisia kysymys-
merkkejä. 

Joudummeko todella tutustumaan sisarkiltamme edus-
tajiin? Entä jos Idän Karhut keittoavat meidät pöydän 
alle? Aikooko Polyteknikkojen Raittiusseura tuhota koko 
kaupungin vodkavarannot?  Ettei vaan sattuisi mitään… 
Huhujen mukaan täältä on nimittäin jollakin legendaa-
risella menneiden vuosien exculla jopa useampi henkilö 
palannut upouusi slaavivaimo kainalossaan. 

Saavuimme Pietariin alkuillasta ja suuntasimme yhteisel-
le illalliselle paikalliseen ravintolaan. Lähipäivien koitos-
ten johdosta ilmassa oli viimeisen ehtoollisen tuntua ja 
kulttuurišokki uhkasi, kun ymmärsimme, että erikseen 
maksaminen ei tule Venäjän maalla kuuloonkaan. On-
neksi kaikki latoivat estoitta ruplia tiskiin ja pahin mä-
hinä jäi toteutumatta. Ilta jatkui melko rauhallisesti lähi-
alueen kartoituksella ja hostellin alakerran irkkupubissa 
istumalla.

Aamulla ymmärsimme, että excu on toden teolla käyn-
nissä, kun puhelimeen pamahtaa viesti: ”20k äkkiä tänne! 
Ollaan kusessa.” Eräät yön ritareistamme olivat päätyneet 
hämärä-Igorien baarissa ilkeän jäynän kohteeksi ja las-
kusta päätelleen juhlineet kuin tsaarin pikkujouluissa. 
Pelastusoperaation jälkeen saimme kuitenkin pettyä: 
noin tuhannen euron laskusta ja hyvästä yrityksestä huo-
limatta sadantuhannen ruplan haamurajan rikkominen 
jäi vielä odottamaan tulevia koitoksia.

Seuraavaksi matka jatkui läheiselle Nokian Renkaiden 
tehtaille Vsevoložskissa. Yritysesittelyn jälkeen kuljimme 
läpi koko tuotannon ja näimme, miten erilaisia kumiosia 
valutetaan, venytetään ja paukutetaan, kunnes ne lopul-
ta lähes taianomaisesti saavuttavat valmiin renkaan olo-
muodon. 

Valmistusprosessin vivahteikkuus ja monimuotoisuus 
tulivat osalle yleisöstä suurena järkytyksenä. Vierailun 
jälkeisen vapaaillan monet päättivät viettää kaupunkiin 
tutustuen ja kelpo slaavitovereiden tavoin vodkaa ja suo-
lakurkkuja nauttien. 

Perjantaihin mennessä joukkueen turnauskestävyys oli jo 
koetuksella ja edessä oli armoton, mutta antoisa yritysvie-
railumaraton. Ensimmäinen kohde oli Venäjän bisneksen 
kummallisuudet läpikotaisin tunteva East Consulting, 
jonka hulppeissa toimitiloissa saimme kirjaimelliset 
pro-tipsit itäisen markkinan valloittamiseen. Merkille-
pantavaa oli myös vesipullojen hyvä menekki ja täysin se-
littämätön tavaroidenpudottamisepidemia. 

Lounastauon jälkeen suuntasimme KGB-tyylisen tur-
vatarkastuksen saattelemana sotilasalueelle, jossa sijaitsi 
Skaalan ikkunatehdas. Tulkkimme kampesi meidät kieli-
muurin yli, ja paikan venäläinen tuotantopäällikkö osoit-
tautui hieman yllättäen jopa raskaan sarjan läppäguruksi. 

Skaalan jälkeen matka jatkui Heinekenin panimolle, jos-
sa loputtomien pullovirtojen soljuminen toistensa ohitse 
täydellisessä harmoniassa tuotti vieraille voimakkaan si-
säisen rauhantunteen. Pääsimme myös kuplivan mallas-
juoman alkulähteille, pakanallista olutpyhättöä muistut-

tavaan kammioon, jossa pantiin tauotta vuoden ympäri. 
Vierailu huipentui, kuinkas muuten, kuin aamuisen tuo-
tantoerän maisteluun.

Perjantai-iltana lähdimme toden teolla selvittämään, mi-
hin Pietari parhaimmillaan pystyy. Ennen kuin pääsimme 
radalle, piti kuitenkin muun muassa opettaa uusille hos-
tellivieraille, mikä Suomen ruumiinosa Turku mielestäm-
me on ja hukata yksi puhelin pimeään Über-kyytiin. 

Lopulta baariin päästyämme koimme tarpeelliseksi levit-
tää itänaapuriin isänmaallista propagandaa ja aloimme 
koko ryhmän voimin laulaa kurkku suorana Ukkometsoa 
ja Maamme-laulua. Loppuillasta kielimuurin aiheuttama 
epätoivo saattoi ajaa jonkun meistä nappaamaan otteen 
baarin vähäpukeisesta naistarjoilijasta ja laukomaan ulti-
maattisen iskurepliikin: ”Hey, do you want to come to live 
with me in Finland?” 

Lauantain ohjelmana oli kattava nähtävyyskierros paikal-
lisen ESTIEM Local Groupin johdolla. Oppaamme oli-
sivat voineet tarjota meille osan meihin verrattuna ylen-
palttisesta hyvinvoinnistaan. 

Aamupäivän kierros Eremitaašissa jäi varmasti monien 
mieleen joko kulttuurihistoriallisten antimien tai urhean 
selviytymistaistelun johdosta. Päivä jatkui hämmäste-
lemällä paikallisen arkkitehtuurin helmiä, ja sitä miksi 

kaikki viime vuosikymmenten rakennukset muistuttavat 
Mikontaloa steroideissa. 

Illalla otimme ESTIEMin kanssa kaiken irti reissun vii-
meisestä illasta. Tuolta illalta mieleen jäi päällimmäisenä 
paikallisten ystävällisyys. Esimerkkeinä baarin omistaja, 
joka otti sisään astellessani kireän nahkatakkini povitas-
kusta löytyneen vodkapullon henkilökohtaiseksi vahdit-
tavakseen, yökerhon sisäänheittäjä, jonka kanssa pää-
dyimme yllättäen käymään kahvilla sekä meille jotakin 
myyneet hämärämiehet, jotka hämmentyneinä söivät 
tarjoamamme pullat. 

Pietarin bilekulttuuria kuvaa parhaiten se, että menon 
kovuudesta päätellen voisi luulla kaikkien baarin asiak-
kaiden luulevan, että ydinsota on juuri alkamassa ja heillä 
on yksi biisi aikaa reivata ennen maailmanloppua.

Sunnuntaiaamuna jätimme vodkan ja suolakurkkujen 
maan kliseisesti väsyneinä, mutta onnellisina. Päiväkin 
lisää, ja olisimme varmasti palanneet smart casualin si-
jaan kolmiraitaverkkareissa ja venäläisellä aksentilla va-
rustettuina.
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Haalariprojekti

Valkohaalariset fuksit
TEKSTI: ELLI-NOORA MÄKITALO, VUODEN 2016 HAALARITIIMIN PUHEENJOHTAJA
KUVAT: ILARI LEINONEN JA ELLA PAANANEN 

 

YOUR CAREER.
YOUR ADVENTURE.

KETTERÄÄ TYÖNTEKOA JA UUDEN OPPIMISTA.

Nimi: Ida Levón
Ikä: 24
Pääaine: Talouden ja liiketoiminnan hallinta
Työnimike: Test Engineering Associate
Tehtävät: Määrittely sekä diplomityö Accenturen  
käyttämän SAFe-mallin tuottavuuden mittaamisesta
Työskennellyt Accenturella: 8kk
Fun Fact: Minut tunnetaan toimistolla parhaiten siitä,  
että olen aina kärppänä paikalla, kun jokapäiväiset hedelmät 
tulevat saataville kello kahdelta, jolloin minut löytää yleensä 
viidennen kerroksen aulasta valitsemassa parhaat päältä.

Kesätöistä aihe diplomityölle
Olen 24-vuotias lähes valmis tuotantotalouden diplomi-insinööri, 
tavoitteena saada diplomityö kesään mennessä pulkkaan ja DI:n 
paperit käteen. Olen työskennellyt Accenture Technologylla viime 
kesän alusta asti ensin Summer Traineena ja sen jälkeen jatkanut 
samassa projektissa sekä aloittanut diplomityön tekemisen 
Accenturelle. Pääaineena minulla on talouden ja liiketoiminnan 
hallinta ja sivuaineina ohjelmistotekniikka sekä integroitu 
tuotekehitys ja tuotanto. Ohjelmistotekniikan sivuaineesta 
on ollut hyötyä nykyisessä työssäni, jossa teen määrittelyä 
ketterän kehityksen periaatteita hyödyntävässä projektissa. 
Myös diplomityöni aihe liittyy ketterään kehitykseen, tarkemmin 
tuottavuuden mittaamiseen käyttämässämme SAFe-mallissa 
(Scaled Agile Framework). Accenturelle tehdään harvemmin 
diplomitöitä, mutta mahdollisuus avautui, kun keskustelin 
projektipäällikkömme kanssa ja selvitimme mahdollisia aiheita 
tämänhetkiseen asiakkuuteeni liittyen.

Mielenkiintoisia koulutuksia ja urapolkuja 
Accenture on ollut koko opintojeni ajan hyvin esillä 
potentiaalisena työnantajana ja täällä olikin jo ennestään töissä 
tuttujani, jotka houkuttelivat hakemaan paikkaa. Accenturella on 
tosi hyvä meininki ja mahtavat työkaverit, joten apua saa aina, 
kun sitä tarvitsee. Koska yritys on niin iso, on täällä mahdollista 
kehittää itseään erilaisten työtehtävien ja koulutusten avulla, 
mikä myös mahdollistaa uralla etenemisen itseään kiinnostavaan 
suuntaan. Tällä hetkellä työni on määrittelyä eli valmistelen 

projektillemme toteutukseen tulevia kokonaisuuksia yhdessä 
asiakkaidemme kanssa ja toimin linkkinä heidän ja toteuttajiemme 
välillä, jotta asiakkaan vaatimukset saadaan toteutettua parhaalla 
mahdollisella tavalla. Työssä oppii koko ajan uutta, minkä vuoksi 
tekeminen pysyy mielekkäänä ja sopivan haastavana.  

Työ ja vapaa-aika tasapainoon
Accenturella pääsee töiden ohessa myös osallistumaan erilaisiin 
kerhoihin, juoksu- tai olutkerhoon tai vaikkapa juoksemaan 
porukalla Midnight Runille. Iso plussa on myös mahdollisuus 
etätyöskentelyyn ja joustavat työajat. Accenture tarjoaa hyvän 
startin uralle, kiinnostipa sinua sitten lähes mikä tahansa toimiala.

Tartu tilaisuuteen osoitteessa 
www.accenture.fi/tyopaikat

Tämän lukuvuoden haalariprojekti lähti perinteiseen 
tapaan liikkeelle ensimmäisen varsinaisen kouluviikon 
maanantaina, jolloin äänestettiin haalaritiimi. Tiimimme 
koostui 9 henkilöstä. Projekti lähti liikkeelle rivakasti ja 
lokakuun lopussa suurin osa mainoksista oli jo myyty. 

Kuitenkin monia muuttujia tuli matkan varrelle, minkä 
vuoksi tavoitellusta haalarisaunan ajankohdasta jäätiin 
muutamalla viikolla. Viimeisenä muuttujana oli pelko sii-
tä, ehtivätkö haalarit saapua saunaan mennessä: luvattu 
toimituspäivä oli saunaa edeltävä päivä. Kun viikkoa en-
nen saunaa tuli tieto haalareiden lähetyksestä, aloin luot-
taa siihen, että sauna tulee onnistumaan 8.2. ja haalarit 
saapuvat ennen sitä.

Ilon ja onnen päivä koitti saunaviikon maanantaina, kun 
haalarit oli kirjattu toimitetuksi ja ne löytyivät eräältä Ko-
netalon käytävältä. Saisimme sittenkin haalarit Pikkulas-
kiaiseen ja Akateemisen kyykän MM-kisoihin mennessä!!

Saunapäivä oli jännittävän kutkuttava: odotin vain iltaa, 
jolloin saisimme vihdoinkin vetää kauan odotetut haala-
rit jalkaan. Ja olihan se haalareiden pukeminen aika maa-
gisen tuntuista kaiken sen vaivan jälkeen, joka noiden 
vaatekappaleiden eteen oli nähty.

Ilta sujui rennosti. Pidin saunan aluksi pienen puheen, 
jossa kiitin kaikkia, jotka olivat edesauttaneet haalareiden 
saamista. Sen jälkeen tiimimme yritysvastaavat jakoivat 
eniten mainoksia myyneen palkinnon Aapo Laineel-
le sekä myönsivät haalaritiimin kunniajäsenyyden Juho 
Kuikolle kiitoksena suuresta työstä, jonka hän haalarei-
den eteen teki. Tämän jälkeen killan puheenjohtaja Elina 
Ala-Mäyry lausui omat sanansa ja terveisensä meille juuri 
hohtavan valkoiset haalarit jalkaansa vetäneille.

Kun puheet oli pidetty, alkoi valokuvaushärdelli, minkä 
jälkeen pääsi vihdoin maistelemaan Castellon herkulli-
sia pitsoja, joiden tuoksut olivat kiusanneet neniämme jo 
tovin. Myöhemmin illalla seurasi pelkäämäni hetki, kun 
minut sekä nykyinen puheenjohtaja ja vanha fuksikaptee-
ni heitettiin uimaan. 

Olin onneksi varautunut tähän koko vaihtovaatekerras-
tolla sekä vedenkestävällä ripsivärillä. Homma ei onneksi 
ollutkaan niin paha kuin pelkäsin, sillä ystävälliset tapah-
tumavastaavat olivat täyttäneet ammeen mukavan läm-
pöisellä vedellä.

Ilta päättyi ”sikakeskiviikoille” Fat Ladyyn, jossa ei mei-
dän uusien valkohaalaristen ja muiden seurueeseemme 
kuuluneiden henkilöiden lisäksi muita ollut. Tanssilattial-
la lanteet keinuivat ja tiskiltä haettu viina virtasi. Hauskaa 
siis oli ja aikaiseen meni.Fuksit kirkkaanvalkoisissa haalareissaan ja Aapo palkintoineen.
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Estiem

You need Vision to see
TEXT: JENNI KAIPAINEN
PHOTOS: MARIA KUDINOVA, JÓZEFINA KARINEN 

”Perkele, kaira unohtui”, said one #polkadot14 represen- 
tative when trying to make a hole in the ice. At the same 
time, a busload of ESTIEMers, industrial engineering stu-
dents and our new friends, got off Hene’s bus to conquer 
a cottage in the forest. Our long awaited Vision weekend 
had started.

The Tampere part of the event started with interesting 
company visits to UPM and VTT. After a day full of hard 
work, what could be a more Finnish way of getting rid of 
the tiredness than going to the forest with a bottle – or 
two – of Minttu?

Seeing all of our visitors enjoy the sauna, try out ice swim-
ming and relax in the hot tub under the light of the full 
moon and the bright stars, was heartwarming. 

After the sauna, the Finns were the last ones to return to 
the cottage. That’s when our former Local Responsible 
turned up the volume on the boom box and brought a 
bit of energy to the peaceful national park. It was a natu-
ral moment to forget about stereotypes and jump on the 
tables. 

In fact, the tables were really practical, if you just managed 
to stay on top of them, which seemed to cause occasional 
problems. They worked out even for sleeping purposes. 

Next day, while our participants solved cases for UPM and 
Uponor with fresh ideas and full stomachs thanks to TEK 
and K-Market, the undersigned organizer had to take a 
nap to top up the previous night’s good sleep of one hour. 

After successful case solving the participants switched 
into suits and dresses and went to the gala dinner in Hul-
lu Poro together with the hosts. Exotic reindeer meat and 
blueberry ice cream made clearly an impression and that’s 
when a new hashtag, #tamperebetter, was created. 

As a natural continuation we visited the rodeo-themed 
bar downstairs. The bravest of us even tried to ride the 
electric bull right in the middle of the bar, with more or 
less success. 

The top of the event was of course the Kyykkä World 
Championship. Waking up to kyykkä party music early in 
the morning confused the French I was hosting.

Despite the careful preparations, coaching and Mint-
tu-chocolate hydration none of the Vision teams made it 
to the next round. That didn’t stop us from continuing by 
switching our focus on the hydration side, since from the 
perspective of a coach, that was definitely the side that 
needed more practice.

The details of rest of the kyykkä-day disappeared into the 
night, including some hats, coats and even some Vision 

participants, who had vanished by 
the morning.

Thanks to our amazing organizing 
team that consisted of students from 
Indecs and Man@ger, mostly fuk-
sis, and our super helpful hosts, we 
managed to organize this wonderful 
event. We were left with crazy sto-
ries and memories, four huge bags 
of bread, some nasty bruises from 
getting out of the hole in the ice and 
most importantly, plenty of new 
friends to visit all over Europe. 

It was very interesting and a lot of 
fun to see how international people 
explore our country and our ways of 
doing things. That’s why it has been 
proved, once again, that you need Vi-
sion to see.

So… What is Vision?

Vision is a type of an ESTIEM event, which combines fun 
and company visits related to one specific theme. All of this 
year’s Vision seminars have renewable energy sources as a 
theme, and in Finland we focused on biofuels and geother-
mal energy. This February Local Group Tampere joined 
forces with LG Helsinki to organize the most amazing event 
for other ESTIEMers from all around Europe.
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Tutkarin palsta

A new home half a world away
Ira Sood, an IEM Master’s student tells her story

PHOTO: ELLA PAANANEN

Haaste

Haaste: Pikkujouluristeily
TEKSTI JA KUVA: ANTTI NOKELAINEN 

Viime marraskuussa kauan odotettu vuoden kohokohta 
koitti. Oli aika lähteä tanssahtelemaan Itämeren aalloil-
le M/S Baltic Queenin kyydittämänä. Risteilylle valmis-
tauduttaessa mukaan tuli pakattua paljon juhlamieltä ja 
iloista asennetta.

Bussikyydit lähtivät Tampereelta noin neljän aikaan ilta-
päivästä, joten matkaan lähdettiin hyvissä ajoin. Bussi-
matka alkoi rauhallisissa tunnelmissa, mutta Turkua lä-
hestyttäessä tunnelma alkoi kohota. 

Indecsin vanhukset pitivät matkan ajan hyvin huolen sii-
tä, ettei kenellekään tulisi tylsää. Bussin kaiuttimista kuu-
lui moneen kertaan susikoira Roin elämänkerta ja muita 
yhtä miellyttäviä tarinoita. 

Onneksemme lopulta saavuimme Turkuun. Allekirjoitta-
neen sekä kanssamatkustajien helpotus oli suuri, sillä nyt 
aivot tarvitsivat muuta ajateltavaa kuin susikoira Roi. 

Turkuun saavuttaessa viimeisetkin uskalsivat avata en-
simmäisen huurteisensa ja hymy alkoi yhä enemmän 
näkyä ihmisten kasvoilla. Terminaalissa ravintolahenki-
lökunta piti hyvin huolen siitä, että jokaiselle halukkaalle 
riitti laimeaa ja täysin ylihinnoiteltua olutta. Tunnin odot-
telun jälkeen pääsimme astumaan laivaan ja aloittamaan 
hyttien metsästyksen. 

Välittömästi, kun matkatavarat oltiin jätetty hyttiin, al-
koi suuri kansainvaellus Tax Freen virvokehyllyille. Kun 
illan eväät oltiin hankittu, itse kukin huomasi, että näl-
kä oli kasvanut jo kohtuuttoman suureksi. Suuntasimme 
useiden muiden tavoin katsastamaan M/S Baltic Queenin 
runsasta ravintolatarjontaa. 

Nyt, kun vatsa oli täynnä ja virvokkeet hytissä, oli hyvä 
aika alkaa etsiä pientä nousuhumalaa hyttijuhlien muo-
dossa. Muutamat beer pongit tuli käytävällä pelattua, ja 
yhtäkkiä kello olikin jo yli puolenyön. Oli selvästi aika 
lähteä katsastamaan, mikä meno yökerhoissa oli. 

Yö kului tanssilattialla pyöriessä ja laivan mukana kei-
nuessa. Lopulta väki alkoi aamun valjetessa hoipertele-
maan omiin hytteihinsä keräilemään voimia seuraavaan 
päivään.

The fact, that I was born in India, and had never lived 
anywhere else until coming to Tampere, clearly shows 
how daunting the prospect of moving continents seemed 
to me in the beginning. Fortunately, for me, Finland wel-
comed me with open arms and a hint of sunshine. A lit-
tle overwhelming at first, but with time this place started 
feeling like home. 

TUT is fairly international in the sense that there are stu-
dents and staff from many different countries and linguis-
tic backgrounds, which makes the transition into a new 
environment an experience shared with many. The last 
few months have brought in an abundance of new expe-
riences to my life. 

I have enjoyed being introduced to a lot of unique and 
amazing things like sauna, traditional Finnish food and 
drinks, auroras and Teekkari culture. Even though I have 
lived being surrounded by mountains all my life which I 
thought had prepared me to endure the Finnish winter, 
but soon enough I learnt that that was not going to be the 
case. 

The reason I was inspired to come to Finland to pursue 
my higher education was its global reputation for being 
a place where men and women have equal opportunities, 

which has always been a far-fetched reality in my home 
country. Apart from an excellent curriculum and excep-
tional teaching methods employed at TUT, studying here 
has been a real intellectual awakening for me. As the fa-
mous saying goes, if the only tool you have is a hammer, 
every problem will look like a nail. 

At TUT we are provided with numerous tools to look at 
the same problem with multiple perspectives. This to me, 
is a radical and extremely stimulating method of teach-
ing, one I have never witnessed before. Innovation by its 
very nature entails coming up with a new approach to 
an old problem and that is the attitude that is cultivated 
among students in TUT. 

Living in Finland has made me feel very liberated and in-
dependent. It is culturally very different from my home 
country. For me it’s a vital element that I am not treated 
here differently because of my gender. University students 
are treated like adults and given a lot of leeway in plan-
ning their studies and careers. 

Contrary to general belief, people in Finland are very 
cordial and helpful. I have not felt out of place here for a 
single day. I am looking forward to spending the next two 
years here and hopefully more.

Kauneusunilta herätessään monet kokivat, etteivät ole 
parhaassa mahdollisessa voinnissa, mutta iltaa kohden 
väki uskaltautui ulos hyteistään. Kun lopulta laiva saapui 
Turkuun, oli helpotus monelle suuri, sillä olihan tuota lat-
tiamattomaailmaa jo katseltu melkein 24 tuntia. 

Bussimatkalla jotkut vielä tasoittelivat pahaa oloaan, jot-
kut selittelivät edellisen yön kalajuttuja bussin mikrofo-
niin, mutta suurin osa otti unta kaaliin ja valmistautui 
edessä olevaan kouluviikkoon.

Seuraavaan lehteen haastan Emil Hyrkkään kertomaan 
tarinan TTHP:n Åren reissustaan.

Proof that you can find international students in the guild room.

Lattiamattomaailman beer pongit aivan eri tasossa.
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Learn more and apply at smartly.io/summer 

— deadline for applications is March 31st!

We build a power tool for optimising and automating 
Facebook and Instagram advertising for the largest online 
advertisers in the world, like eBay, Skyscanner and Nelly.com.

Founded in 2013 by Kristo Ovaska and Tuomo Riekki
Team is 110+ strong
HQ in Helsinki, offices in New York, San Francisco, 
Singapore and Berlin

Smartly.io 
quick facts

We’re looking for bright young talents who are eager to 
develop themselves and take their skills to the next level.
Summer Squad is a 3-month paid internship program with 
flexible starting days in the spring and summer of 2017 for 
students from business and/or coding backgrounds. This is 
where you’ll learn the most during one summer. So get on 
the rocket ship!

Join the Smartly.io 
Summer Squad 2017 in Helsinki

At Smartly.io, you’ll have the opportunity to maximise your learning. You’ll work closely with the largest online businesses 
globally at the leading edge of a fast evolving industry. You’ll work as a full-fledged member of our quickly growing team, 
with autonomy and responsibility over your own work. And at the end of the summer, you’ll have the opportunity to 
continue as a full-time employee and rotate to our offices around the world.

Are you looking for learning new skills and gaining 
experience as fast as you can during a summer internship? 

— Good.

Any plans for

SUMMER?


