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PÄÄKIRJOITUS PUHEENJOHTAJA

Mukavuusalueen ulkopuolelle
KUVA: JENNI KAIPAINEN

Puheenjohtajan terveiset
KUVA: ATTE LAMMINSALO

Hei kaikki rakkaat Infacton lukijat,

Jälleen olemme päässeet näkemään Hervannan ilmas-
ton ihmeitä, kun loppumattomalta tuntunut talvi on 
kääntynyt kevääseen ja kesään. Kevään tuntua kohot-
teli aikansa vahvasti myös se tosiasia, että Wappu kol-
kutteli ovella. 

”Wapussa hienointa on nähdä, kuinka fukseis-
ta kuoriutuu tekkareita. On ollut mahtavaa 
kulkea heidän rinnallaan koko vuosi, ja onkin 
täysin sallittua todeta, että he kaikki saavat 
painaa lakin päähänsä ylpeinä.”

Wappu onkin monelle vuoden ehdoton kohokoh-
ta. Wapun luonteeseen kuuluu vankkumaton yhtei-
söllisyys sekä yhdessä tekemisen meininki. Wappu 
yhdistää kaikkia ja tuo ihmisiä yhteen erinäisten ta-
pahtumien muodossa. Itselleni Wapussa hienointa 
on nähdä, kuinka fukseista kuoriutuu tekkareita. On 
ollut mahtavaa kulkea heidän rinnallaan koko vuosi, 
ja onkin täysin sallittua todeta, että he kaikki saavat 
painaa lakin päähänsä ylpeinä.

Kuten kaikki muukin, Wappukin loppuu aikanaan. 
Wapun jälkeinen tenttiviikko vaatii vielä ponnisteluja 
ennen kesälaitumille siirtymistä. Harvalle kesä kui-
tenkaan pelkkää sormien pyörittelyä on. Kesäaika on 
monelle erittäin antoisaa, sillä monet ovat lunastaneet 
paikkansa omaa mielenkiintoaan vastaavissa yrityk-
sissä. Kesätyöt ovat hyvä alusta tarkastella luennoilla 
ja harjoitustöissä oppimaansa. 

Kesällä ei kuitenkaan ole tarkoitus pelkästään työs-
kennellä. Kesällä on mitä mainioin mahdollisuus la-
data akkuja esimerkiksi ulkoilemalla tai kiertämällä 
festivaaleja. Itselleni yksi kesän huipputapahtumista 
on tietysti kiltamme kesätapahtuma KCP (KesäCa-
senPurku). Kesän ja töitten seurauksena kiltamme jä-
senet ovat hajautuneet ympäri Suomea (toim. huom. 
ja maailmaa), mutta tämä viikonloppu keskellä kesää 
kokoaa meidät kaikki yhteen. Perinteisesti paikal-
le pääsyä varten on luotu kyyti-Excel, jonka avulla 
kimppakyytien sopiminen on nopeaa ja vaivatonta. 
Huhujen mukaan paikalle voi saapua myös pyörällä, 
tästäkin on jo miltei tullut tapa, joten eiköhän siihen-
kin Excel saada.

Alkuvuosi on ollut minulle ikimuistoinen, ja toivon 
muidenkin muistelevan kulunutta aikaa lämmöllä. 
Toivottavasti olette edenneet omissa tavoitteissanne, 

Kuin itsestään tämän numeron aihepiirit päätyivät kä-
sittelemään pitkälti hetkiä, jolloin ajautuu mukavuus-
alueen ulkopuolelle, riippumatta siitä, oliko se tietoinen 
valinta vai tahatonta vastaanottamista. Oli sitten kyseessä 
ulkomaalaistaustainen opiskelija Rauman vanhassa kau-

pungissa kartan kanssa pyörimässä, indecsläinen 
kalligrafiatunnilla Kiinassa,  fuksi ensiaskelillaan 
Herwannassa tai kilta historiansa suurimman tapah-
tuman edessä, on yhtä lailla jokainen näistä tilanteis-
ta edellyttänyt suuria päätöksiä ja rohkeutta haasteen 
vastaanottamiseen. 

Kliseistä kuin mikä, joku saattaisi sanoa, mukaanlu-
kien allekirjoittanut. Mutta yhtä kaikki, niin kovin 
totta. Ehkäpä lehden aiheet ovat valikoituneet ali-
tajuisesti heijastamaan omia kevään hetkiäni, joissa 
olen päätynyt mukavuusalueeni ulkopuolle. Omalla 
kohdallani haastavaa on ollut tasapainottaa lehden 
toimittaminen kv-elämään ja rytmittää lukuisat ke-
väiset (lähinnä ESTIEM-)reissut Infacto-kalenteriin. 
Tämä ei ole kuitenkaan muodostunut ongelmaksi, 
vaan esimerkiksi kuten kuvasta näkyy, ensimmäisen 
Infacton koevedoksen oikolukeminenkin toteutui 
osittain Bulgariasta käsin. 

Koska haasteita ei koskaan voi olla liikaa, ajankohtai-
simpana itselleni on tämän toisen numeron viimeis-
tely tällä kertaa Ranskasta käsin, sillä täällä vietän 
seuraavan puoli vuotta työharjoittelussa. Maantie-
teellinen etäisyys rakkaaseen kiltaan aiheuttaa hie-
man päänvaivaa toimarin tehtäviä ajatellen, mutta 
enemmän olen ollut huolissani etäisyydestä seuraa-
vista atk-haasteista kuin oman mulinani vähenty-
misestä. Atk-hallituksen ja datatoimarimme Jermun 
tuella näyttäisi kuitenkin ainakin toistaiseksi lehti 
taittuvan myös parin tuhannen kilometrin päästä.

Tämän numeron aihepiireistä haluan vielä erityisesti 
nostaa esiin koko killan mittapuulla suurimman pon-
nistuksen, mitä kilta on kenties koskaan kohdannut. 
Kyseessähän on paljon huomiota niin killassa, alum-
neissa kuin muissakin sidosryhmissä herättänyt ES-
TIEM Council Meeting Tampere, jota Indecs päätti 
lähteä järjestämään huhtikuulle 2019. Tämä projekti 
tulee jäämään killan historiaan, ja siksi kehotankin 
kaikkia lähtemään heti alusta asti mukaan tekemään 
legendasta totta itselleen sopivalla panoksella. Indecs 
tarjoaa väylän mitä monipuolisempiin tilaisuuksiin 
haastaa itseään ja oppimaan oman mukavuusalueen 
ulkopuolella, joten älkää jättäkö näitä tilaisuuksia 
hyödyntämättä! 

Aurinkoisia kesäpäiviä toivotellen,

Jenni Kaipainen
Infacton päätoimittaja ’18

ja samalla myös muistaneet nauttia. Toivotan 
kaikille oikein paljon tsemppiä viimeisiin tent-
teihin ja menestystä kesän haasteisiin. 

KCP:ta jo odottaen,

Roope Levanto
Indecsin puheenjohtaja ’18
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TEKIN PALSTA

Moikka! Kaikki ovat varmasti tähän mennessä toipuneet 
vujuista ja Wapun vietosta. Wapun jälkeen on aika siir-
tyä kesän viettoon, missä suuressa osassa ovat luonnolli-
sesti kesätyöpaikat. Kesätyöpaikan saaneille TEK tarjoaa 
kaikenlaista pientä ja suurta apua.

Kesätyöpaikan yhteydessä ei kannata koskaan olla liian 
sinisilmäinen työsopimusta tehdessä. Siihen pitää tu-
tustua huolella, ja jos siitä herää mitään kysyttävää, tar-
joaa TEK erittäin kattavia lakimiespalveluita, jotka ovat 
kaikille jäsenille maksuttomia. Näihin palveluihin on 
viisasta tukeutua ennen sopimusten allekirjoittamista. 
Lisäksi TEKin nettisivuilta kannattaa käydä katsomassa 
suositukset harjoittelupalkasta, neuvot mahdollisiin työ-
haastatteluihin ja työsopimuksen solmimiseen.

Jokaisen teekkarin on hyödyllistä liittyä IAET-kassaan. 
Ansiosidonnainen työttömyysturva lämmittää huomat-
tavasti enemmän selvästi pienempään perusturvaan 
verrattuna, jos työttömyys pääsee jossain vaiheessa yl-
lättämään. Kassaan kannattaa liittyä jo ensimmäisen 
kesätyön yhteydessä, sillä ansiosidonnaista varten täy-

TEKin terveiset
KUVA: ANONYYMI TEK-FANI

tyy täyttää työssäoloehto: 26 viikkoa töitä 28 kuukauden 
aikana (opiskelu pidentää tätä tarkasteluväliä). Työsuhde 
voi olla myös pätkissä, joten kesätyöt ovat tärkeässä osas-
sa näiden kriteerien täyttämistä. Tarkemmin kassaan voi 
tutustua osoitteessa: www.tek.fi/iaet.

TEKin sponsoroinneista on päässyt nauttimaan myös eri-
näisissä tapahtumissa viime viikkojen varrella. 17.4 järkä-
tyillä PreColours-sitseillä pääsi käymään syömässä liiton 
tarjoamia vanukkaita, ja 18.4 nauttimaan makkaroita pit-
kän illan jälkeen saunalla. 

Nyt kaikki vaan selviytymään viimeisistä tenteistä kun-
nialla ja nauttimaan toivottavasti pian alkavasta keväästä. 
Hyvää kesää kaikille!

Kyhinne,

Olli Karipohja
TEKin kiltayhdyshenkilö ’18

HALLOPEDIT

Killan halloped-kuulumiset

Oma fuksivuoteni meni pitkälti sivusta tarkkaillessa ja 
omaa paikkaa etsiessä. Tiesin haluavani olla vaikuttamas-
sa yhteisiin asioihin, mutten kokenut polttavaa halua ha-
kea esim. killan hallitukseen. Vaikka en ole erityisemmin 
kiinnostunut politiikasta, halloped-toiminta ja opiskeli-
joiden edunvalvonta kuulosti kiinnostavalta. Hallopedi-
en täydennyshaun alkaessa päätinkin hakea laboratorion 
perustutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmään (PTO), ja 
vuodenvaihteessa aloitin toiminnan Indecsin edunval-
vontatiimissä.

Heti alkuun sain huomata, että jos edunvalvonta kiinnos-
taa, niin tekemistä ja keskusteltavaa riittää varmasti kaikil-
le halukkaille. Aluksi roolini oli perustutkinto-ohjelmien 
suunnitteluryhmän varajäsen, mutta pian aukesi paikka 
myös laboratorion opetuksen kehitysryhmän (OPKE) 
varsinaiseksi jäseneksi. Ensi syksynä pääsen aloittamaan 
myös PTO:n varsinaisena jäsenenä.

OPKE:n ja PTO:n lisäksi olen löytänyt nopeasti tien muun 
muassa koko Tampereen opiskelijayhteisöä koskeviin kes-
kusteluihin sekä Festian opetustilojen kehittämistä koske-
vaan hankkeeseen. Hallopedina pysyy hyvin perillä kor-
keakoulukenttää koskevista muutoksista, joita tapahtuu 
jatkuvasti etenkin Tampere3:n myötä.

Haasteitakin on toki ollut: alussa oli esimerkiksi vaikeaa 
sisäistää TTY:n organisaatiorakenne tai johtosääntö, saati 
sitten keskustella niistä. Asiat oppii kuitenkin yllättävän 
nopeasti, varsinkin jos on itse aktiivinen. Ja kuten jo si-
vusin, hallopedin ei tosiaankaan tarvitse olla poliitikko 
eikä kaikkia yliopistolain pykäliä tarvitse tuntea ulkoa, jos 
ollenkaan. Tärkein tehtävä on toimia opiskelijoiden ääni-

torvena, missä pärjää hyvin maalaisjärjellä ja opiskelijoita 
kuuntelemalla.

Tule siis rohkeasti morolle, jos havaitset puutteita esimer-
kiksi kurssien toteutuksissa. Minut löytänee helpoiten 
killasta kahvittelemassa. Jos olet itse kiinnostunut osal-
listumaan Indecsin edunvalvontaan, liity keskusteluun 
vaikkapa Indecsin edunvalvonnan Telegram-ryhmässä 
ja tarkkaile avoimia halloped-hakuja. Kaikille koulutus-
politiikasta kiinnostuneille löytyy myöskin oma Tele-
gram-ryhmä sekä esimerkiksi kerran kuukaudessa järjes-
tettävä Kupillinen Kopoa -aamupalahetki.

Lopuksi vielä pieni katsaus OPKE:n toimintaan. Kevään 
aikana OPKE:ssa on keskusteltu muun muassa TTJ:n la-
boratorion opetuksen arvostamisesta. Vaikka opetuksessa 
on luonnollisesti paikoittaisia puutteita, koen että tuotan-
totalouden opiskelijat arvostavat saamaansa opetusta erit-
täin paljon ja olen pyrkinyt viemään tätä viestiä eteenpäin.

Opetuksen operatiivinen kehittäminen on pitkälti ope-
tushenkilökunnan vastuulla ja se vaatii heiltä paljon 
oma-aloitteisuutta. Yksittäisen hallopedin sana ei kanna 
kaikkialle, joten haluaisin kannustaa kaikkia opiskelijoita 
osoittamaan arvostusta pienillä teoilla. Kasvotusten an-
nettu rakentava palaute, hyvästä luennosta kiittäminen tai 
edes ajatuksella annettu Kaiku-palaute osoittavat henki-
lökunnalle, että opiskelijat välittävät opetuksen laadusta, 
mikä vuorostaan tuo motivaatiota opetuksen kehittämi-
selle. 

Jaakko Karppinen
Indecsin hallopedi ’18
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VuosijuhlatVuosijuhlat

MIIKA HAGGRÉN
2. Vuosikurssi, yritysvastaava

Kotipaikka: Kokkola.
Henkinen ikä: 21.
Miten tuotat lisäarvoa killalle? Tuomal-
la lisää rahaa killan kirstuihin, antamalla 
työpaikkoja jäsenistölle ja tekemällä kaik-
keni, että Indecs pysyy ylivertaisena.
Strategiset ja taktiset tavoitteesi vuo-
delle? Tuottojen allokoinnin kehittäminen. 
Ekskursioiden miellyttävyyden lisääminen. 
Uuden yhteistyötuotteen keksiminen ja 
myyminen. Lisätalousarvio liian suurten 
tuottojen vuoksi.
Lempitapahtumasi? UlkomaanXQ.
Suosikkiteekkarilaulusi? Tutaralli.

Yrityssektori

TEKSTI:VUJUTOIMARI ALEKSI SALMENSUU
KUVAT JA TAITTO: NIKITA GAVRILENKO
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Vuosijuhlat

Welcome to your McKinsey career
www.mckinsey.fi
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ESTIEM

CM Tamp... ei vaan Karlsruhe!
TEKSTI: JENNI KAIPAINEN & TAMPEREEN REISSUEDUSTUS
KUVAT: JOCHEN DI VINCENZO & MUUT REISSUN ESTIEMERIT

Jälleen kerran tamperelainen edustus lähti rohkein mielin, 
Minttu-pullot turvanaan, kohti ESTIEMin yleiskokousta. 
Tällä kertaa matka suuntautui Saksan Karlsruheen. Coun-
cil Meetingin nimellä kulkeva tapahtuma kokoaa yhteen 
ESTIEMin 80 Local Groupia ja siten mahdollistaa muun 
muassa strategisista päätöksistä keskustelemisen, uudesta 
hallituksesta äänestämisen sekä railakkaimmat illanvietot 
mitä kuvitella saattaa.

Tämänkertainen reissu Saksaan alkoi lupaavasti, sillä 
lentoyhtiö tarjosi jo koneessa virkoikkeet jännittyneille 
matkalaisillemme. Reissujoukkiomme oli tällä kertaa 
peräti kymmenhenkinen, mikä lienee rohkeasti väitettynä       
ESTIEM LG Tampereen henkilökohtainen ennätys. Mu-
kaan  CM:ään on aina niin paljon halukkaita, että mukaan 
pääsee vain erilaisten CM:n liittyvien toimien kautta, jois-
ta esimerkkejä näet seuraavalla sivulla.

Karlsruhessa majoituttiin tällä kertaa liikuntasalin lattial-
la. Tämä majoitusjärjestely oli varsin harvinainen, sillä al-
lekirjoittaneelle ei ole aiemmin koskaan tullut samanlaista 
tilannetta vastaan. Tämä ratkaisu kuitenkin osoittauitui 
siitä tehokkaaksi, että aamuherääminen oli väistämätöntä 
järjestäjien saapuessa boomboxeineen korvan juuren, jos 
ei herääminen muuten illanviettojen seurauksena onnis-
tunut. Tämä, jos mikä, lisäsi yhteisöllisyyden tunnetta 

osallistujissa.

Kevät-CMssä tehdään paljon suuria päätöksiä, ja del-
egaattimme Festina ja Emma saivatkin vallan merkata 
lopulliset päätöksemme äänestyspaperiin. Virallisessa 
päiväohjelmassa pääsimme tutustumaan myös moniin 
yrityksiin sekä tekemään omia taitojamme kehittäviä 
workshopeja. 

Ilta-aktiviteeteissa pääsimme tutustumaan paikalliseen 
kulttuuriin sekä juomavalmistajiin erinäisten open bar 
-järjestelyiden muodossa. Iltaohjelma toki edesauttoi 
verkostoitumista entisestään, mikä oli tapahtumassa 
käytännössä väistämätöntä. 

Äänestyksistä yksi oli varsin merkityksellinen LG Tam-
pereen kannalta; haimme järjestämisluvan kevään 2019 
CM:lle, ja saimme sen kotiintuomisiksi hirmuisen   jän-
nitysnäytelmän päätteeksi., kun Tampere selätti Pie-
tarin haastajat äänin 53-18. Tuleva CM Tampere tulee 
olemaan suurin tapahtuma Indecsin historiassa, ja järi-
syttävä innostus on jo nyt käsinkosketeltavissa! 

Fiilistele reissua lukemalla CM Karlsruheen osallis-
tuneiden tamperelaisten reissumuistelot seuraavalta 
aukeamalta!

#ENNEN

Metkoja muistoja Mallaksesta

Oih Mallas, sinä ihana hirvitys. 

Mallaksessa vietettiin monet mahtavat löylyt, mutta    
yhteiselo tämän jykevän hirsilinnan kanssa ei aina ollut 
ihan ruusuilla tanssimista. Perinteisesti teekkaritiimin 
vastuulla ollut Mallas vaatikin liikutteluunsa usein teekka-
ritiimin ja ihanien vapaaehtoisten (eli joko masokistis-
tisten tai pakotettujen) hallitusnakkilaisten hikeä, verta ja 
kyyneliä. Hervannan sisäisesti Mallasta oli vielä suhteel-
lisen mukavaa siirrellä, mutta kyllä siinä välillä henkensä 
puolesta pelkäsi, esimerkiksi kun killan hankintapäällik-
kö kurvaa varmaotteisesti Mallas perässä kiinni moottor-
itielle ja terhakan kiihdytyksen jälkeen pakun takaa alkaa 
kuulua outoa kolinaa.

Mallas oli useasti myös Herwanta Challengessa (tai no, 
enemmänkin Indecs Challengessa) mukana. Hervanta-
järven rannassa reitin puolivälissä oli oiva kohta jäädä 
paistattelemaan päivää ja saunomaan joko ohjeistetuksi 
n. tunniksi tai sitten vaikka loppupäiväksi. Yhdellä ker-
ralla kilpailijoiden mielestä ei sauna ollutkaan sitten läm-
min järjestäjien monien tuntien rakastavasta ja hellästä 
lämmityksestä huolimatta. Eräs kilpailija sitten päättikin 
selällään kokeilla (enemmän tai vähemmän vahingossa), 
että onko se kiuas sitten ollenkaan kuuma. Ja olihan se. 
Onneksi tälle sankarille saatiin nopeasti ammattiapua 
ja pahemmilta henkilövahingoilta säästyttiin. Huhujen 
mukaan vahvan HC-fiiliksen takia hän ei edes oikein 
huomannut, että tämmöinen pikku horjahdus oli koskaan 
tapahtunut. 

Eräs toinenkin lempparimuisto Mallaksen kanssa on 
myös Herwanta Challengesta. Kuten aiemmin jo mainittu, 
sekä Mallaksen kuljettaminen että siellä saunominen on 
aina ollut lystiä. Siinä sitten kun järjestäjien kanssa oltiin 

saatu Mallas kiinni pakun perään ja lähdetty matkaan, 
huomattiin päivän seikkailuista hieman väsyneen po-
rukan kävelevän tien viertä. Kun kilpailijat huomasivat 
Mallaksen, he riemastuivat ja lähtivät suin päin juok-
semaan autotielle ilmeisesti aikeissaan hypätä 60km/h 
vauhdista huolimatta Mallaksen kyytiin saunomaan. 
Kaikkien onneksi silloisen teekkarivastaavan nopeat 
väistöliikkeet ja tehokas kaasujalka estivät pahempi-
en vaaratilanteiden syntymisen ja henkilövahingoilta 
säästyttiin tälläkin kertaa.

Mallaksen viimeisinä vuosina teekkaritiimillä oli kova 
yritys päästä sopuun Liikenteen turvallisuusviraston 
kanssa siitä, että kyllä sitä Mallasta on ennenkin ajet-
tu ympäriinsä ilman sen suurempia ongelmia. Trafi oli 
kuitenkin vankkumaton siitä, että ennen kuin Mallas 
saisi kisapassiinsa leiman, hänen olisi laihdutettava 
hieman, vain noin muutama sata kiloa. Useiden vuosien 
väännön lopputuloksena oli, että teekkaritoimari ´15 
sanoin “EU-setien ilkeät direktiivit osoittautuivat Mal-
laksen kohtaloksi ja rekisteröimisen diskontattu lisäar-
vo jäi pakkaselle”.

Tätä sitten mietittiin, kunnes eräänä myrskyisenä syys-
yönä teekkaritoimarin puhelin soi. Puhelimessa oli 
Hiukkasen Tarzan-äijä, joka oli iltalenkillään huoman-
nut, että nyt taitaa Mallaksesta puuttua jotain. Teekka-
ritoimari riensi paikalle ja toden totta, Mallaksestahan 
puuttui kokonaan vetopää (se osa mikä menee autoon 
kiinni). Kyllä Mallakseen nyt joka vuosi joku hesiäijä 
murtautui sisälle, mutta tämä alkoi olemaan jo liikaa. 
Siitä sitten alkoikin Mallaksen suuren ja kauniin tarinan 
alun loppu. 

Kaiholla Mallasta muistellen,
Teekkaritoimari 2016

Teekkaritoimari ´16 muistelee Mallaksen kanssa yhdessä kuljettuja pol-
kuja kaihoisasti, sillä vaiherikkaan historiansa jatkeeksi on Mallaksen 
koittanut aika siirtyä uuteen omistukseen yhdelle alkuperäisistä indecs-
läisistä rakentajistaan. 
              TEKSTI: JUHO-PEKKA MATTILA
              KUVAT: LASSI MÄKINEN
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Uskomaton eurooppalaisen yhtenäisyyden tunne, kun 
osallistujat noin kolmestakymmenestä maasta ja lähes 
kahdeksastakymmenestä yliopistosta kokoontuu yhteen 
päättämään ESTIEMin tulevaisuudesta ja ennen kaikkea 
pitämään hauskaa. Reissu todellakin toteutti ESTIEMin 
mottoa “Work hard, play hard”, ei tullut hetkeäkään 
kaduttua lähtemistä. Voin suositella kaikille niin fuksista 
vanhukseen, koska kaikille löytyy tekemistä ja koettavaa. 

- Tuomas Hirvonen, Working Group Leader

Indecsin tiimit ovat saaneet uuden merkityksen. 
Moni varmaan tietääkin, että tiimit olivat ennen hal-
lituslaisten muodostamia muutaman hengen koko-
naisuuksia. Esimerkiksi yritysvastaava ja -toimari(t) 
muodostivat yritystiimin. Nyt kielenkäyttöä sekoit-
tamaan ovat tulleet uudet tiimit, joihin kuuluu enem-
män aktiivisia kiltalaisia ilman varsinaista hallitus-
taakkaa. Vanhat hallitustiimit nimettiin sektoreiksi.

Tiimien toteuttaminen alkoi jo viime hallituksen val-
takaudella, ja saimmekin vahvan pohjan tiimirak-
enteelle. Esimerkiksi benchmarkkausta tehtiin 
yhteistyössä Boomi ry:n kanssa. Tehtäväksemme 
jäikin oikeastaan hakuprosessin toteuttaminen ja 
tiimeille muodon antaminen. 

Haku sujui erinomaisesti ja hakijat saatiin sijoiteltua 

haluamiinsa tiimeihin erittäin hyvin. Haastavaa sen sijaan 
oli alussa lähteä liikkeelle tyhjästä tiimin toiminnan ja or-
ganisoinnin kannalta, vertailukohtaa kun Indecsin sisällä 
ei vielä ollut.

Työt ovat kuitenkin lähteneet hyvin käyntiin. Viestintätii-
mi on jo esim. ottanut valokuvia ja tässä        lehdessäkin 
on tiimin tuottamaa materiaalia. Tulevissa tapahtumis-
sakin varmasti tiimin jäseniä tulee näkymään kameran 
takana ikuistamassa erilaisia    juhlahetkiä. Tiimi tuottaa 
myös Indecsin Instagram-tilille ajantasaista materiaalia.

Tapahtumatiimi on ottanut koppia tapahtumien   ideoinn-
ista ja suunnittelusta. Yksi tapahtumakin on saatu järjest-
ettyä (toim. huom. kirjoitushetkellä), Ystävänpäiväluiste-
lu. Lisää on varmasti tiedossa, kun vuosi  lähtee kunnolla 
käyntiin esim. sitsien osalta. 

Datatiimi: Markus Uusitalo & Santeri Hukari.

It was quite nice. Busi-
ness as usual.

- Lassi Uosukainen, 
ExtraPlace 

(Ex-Boardie)

CM on kenties makurikkain soppa saman huumorintajun 
omaavia ihmisiä, kiinnostavia keskusteluja niin aiheesta 
kuin sen vierestäkin sekä niin kulttuurillisia kekkereitä, 
ettei niitä voi sanoin kuvailla. Karlsruhessa ainutlaatuiset 
kuttuurikokemukset konkretisoituivat esimerkiksi pai-
kallisen orkesterin humppamusiikin sekä Jägermaister- ja 
Heineken-sponsoreiden muodossa.

- Jenni Kaipainen, Nordic Regional Coordinator

Mieleenpainuvinta oli vanhojen ESTIEM-tuttujen 
näkeminen ja tietysti CM Tampereen julkistaminen!

- Olli Syrjälä, ExtraPlace

Council Meeting on hieno kokemus saman alan  opiske-
lijoiden eri kulttuurien kohtaamisesta. Council Meetin-
gissä parasta on mieletön yhteishenki, verkostoitumi-
nen sekä Central ESTIEMin toimintaan tutustuminen.  
Central ESTIEMin toiminta jää helposti pimentoon, 
mutta CM:n aikana huomasi, kuinka paljon mielen-
kiintoisia mahdollisuuksia ESTIEM tarjoaa. Mieleen-
painuvinta oli ehdottomasti erilaiset energizerit, joilla 
pidettiin virtaa yllä pitkien kokousten aikana ja toisaalta 
luotiin yhteishenkeä kokousväen keskuuteen.

- Juha-Matti Väisänen, Working Group Leader

Mieleenpainuvinta oli yhteisöllisyys, että kuinka pal-
jon ihmisiä ja kuinka kaikki ilosesti otti kaikki vastaan. 
Omasta mielestä jopa GA:kin [General Assembly] oli 
mielenkiintoinen ja kaikki välilaulut ja jumppatuokiot 
hauskoja, vaikka väsyttiki paljon.

- Emma Ikonen, Delegaatti

CM oli ensimmäinen ESTIEM-tapahtumani ja koettuani 
sen, se ei tule olemaan viimeinen. Hyvin intensiivinen 
work hard play hard -viikko. CM:stä tekee aivan huikean 
kaikki innokkaat ESTIEMerit. CM:ään tulee noin 350    
iloista ja aktiivista tutaopiskelijaa, jotka haluavat tutustua 
toisiinsa ja samalla luovat uniikin ESTIEM-ilmapiirin. 
Vaikka Ampiaiskuiskaaja tuli pari päivää myöhässä ja 
missasi kaikki tutustumisaktiviteetit, sulauduin joukkoon 
vaivattomasti ja kaikki ihmiset olivat todella ystävällisiä. 
Mieleenpainuvinta CM:ssä on siellä luodut uudet ystä- 
vyyssuhteet. Ainoo asia mitä tuli pohdittua sen jälkeen 
oli, miksen ole aikaisemmin lähtenyt ESTIEM-tapahtu-
maan. 

- Yacquub “Ampiaiskuiskaaja” Moalim Ali, 
ExtraPlace

Ehdottomasti mieleenpainuvinta CM:ssä oli huoma-
ta, kuinka läheisiä ystäviä voi todellakin saada seit-
semän päivän pituisella matkalla. Tutustuin ihmisiin 
joiden kanssa olen ollut päivittäin yhteydessä CM:n 
jälkeen. Tämän lisäksi oli mahtavaa huomata matkan                   
puolivälissä, kuinka ymmärsi general assemblyssä pu-
huttavista aiheista ja hahmotti ESTIEMin rakenteen.

- Festina Jusufi, Delegaatti

Saufen-biisin hoilottaminen 
24/7, 20 asteen lämpötilat sekä 
tietenkin CM Tampere <3

- Mikko Sairanen, 
Working Group Leader

CM oli kaikin puolin mieleenpainuva kokemus. Itse 
valitettavasti pääsin osallistumaan CM:ään myöhässä, 
mutta päivät, jotka siellä vietin, olivat aivan mahta-
vat! Parasta omasta mielestäni oli muihin suomalaisiin 
kv-tyyppeihin tutustuminen ja pohjoismaalaisiin tutus-
tuminen myös. ESTIEM-henki konkretisoitui itselleni 
CM:ssä ensimmäistä kertaa kunnolla ja oli mahtavaa 
huomata kuinka motivoituneita ja samanhenkisiä       
kaikki olivat eri kulttuureista huolimatta. CM huipentui 
tietysti tietoon Tampereen voitosta ensi kevään CM:stä 
ja Karlsruhen myötä uskon itsekin osallistuvani järkkäi-
lyyn, koska tapahtuma oli niin mahtava.

- Eveliina Sihvonen, ExtraPlace

Lähes koko suomalaisedustus samassa kuvassa ennen 
International Nightin alkua. 

Viimeisen illan Gala Dinnerillä laitetaan astetta tyylik-
käämpää ylle, kuten esimerkiksi asuihin hyvin sointuvat 
Jägermaisterin sponssaamat hatut.

German Nightissa nautittiin paikallisesta 
perinnemusiikista.

International Nightissa Suomen pöydän 
antimet tekevät kauppansa.



VAIHDOSSA
Funfact #3: ”Minä rakastan sinua” (wǒ ài nǐ) voidaan 
kirjoittaa lyhyemmin ”520” (wŭ èr líng), koska ne kuulos-
tavat lähes samoilta.

Yksi selkeä ero opiskeluympäristöön Suomessa on kam-
puksen määritelmä. CUCN:n kampukselta löytyy kaikki: 
useampi ruokakauppa, parturi, KTV eli karaokebaari, 
tavallinen baari, kahviloita, ravintoloita, ruokaloita, lei-
pomoita, kirjakauppa, operaattoripalvelut, lääkärin vas-
taanotto, useampi pakettipiste, josta voi kätevästi noutaa 
Taobaon, eli paikallisen AliExpressin ostokset, useampi 
pankkiautomaatti, kirjasto, muutama urheilukenttä, uu-
sien tavaroiden kirpputorityylinen myymälä ja listasta on 
varmasti jäänyt jotain pois. Niin, ja toki naisten ja miesten 
asuntolat, joiden välissä on korkea piikkilangalla koristel-
tu aita. Itse päädyin vuokraamaan huoneen soluasunnosta 
kampuksen ulkopuolella.

Funfact #4: Numero 4 (sì) on epäonnen numero, 
koska se lausutaan lähes samalla tavoin kuin ”kuolla” (sǐ). 
Kiinalaisessa puhelinnumerossani on neljä nelosta.

Yliopistossa on noin 10 000 opiskelijaa, joista ulkomaa-
laisia on neljä, kaikki saman vaihto-ohjelman kautta Suo-
mesta: itseni lisäksi yksi titeläinen, saksankielen kääntäjä 

sekä hallintotieteilijä. Toki meidän lisäksi henkilökun-
nan puolelta löytyy ulkomaalaisista yksi espanjalainen 
espanjankielen opettaja, jonka olen tavannut, ja yksi 
englanninkielen opettaja, joka on kuulemma mies, mut-
ta häntä en ole koskaan nähnyt.

Funfact #5: Kiinalaiset, etenkään miehet, eivät 
käytä vihreitä hattuja, koska se tarkoittaa, että sinua 
petetään. Tämä usko perustuu joko taas sanojen homo-
foniaan, tai siihen, että Yuan dynastian aikana prosti-
tuoitujen perheet joutuivat käyttämään vihreitä hattuja, 
tai kylätarinaan miehestä, jonka vaimo teetätti hänelle 
vihreän hatun, jota tämä käytti aina lähtiessään työmat-
koille kylästä pois, jolloin vaimon rakastaja, joka sattui 
olemaan myös hatun tekijä, tiesi, että nyt vaimo on yk-
sin; tai johonkin muuhun tarinaan. Joka tapauksessa, 
tämä usko on ollut elossa ainakin 1200-luvulta asti ja 
jos jotain on tehty 800 vuotta, sen on pakko olla totta. Ja 
tietenkin, ainoa hattu, joka minulla sattuu olemaan mu-
kana, on kaverilta lahjaksi saatu armeijan vihreä pipo, 
joten uusin harrastukseni on näyttää päässäni olevaa 
pipoa kiinalaiselle ja kysyä mitä se tarkoittaa. Yleensä 
saan vastaukseksi hyvin vaivautunutta naurua.

Kiinan kielen opiskelun lisäksi perehdymme Kiinan 

VAIHDOSSA

Kiinaa Kiinassa kiinaksi
TEKSTI: MARIA KUDINOVA
KUVAT: YUAN SHIBO, QIQI, MARIA KUDINOVA JA KIINALAINEN TURISTI

Opiskelemaan kiinaa kiinaksi Kiinaan. Mikäs siinä, tote-
sin itselleni taannoin, ja reilun vuoden päästä löysin itseni 
jopa kiinalaisella mittakaavalla suurehkosta kaupungista 
nimeltä Nanjing. Suurehko tässä tarkoittaa 8 miljoonaa 
asukasta, mikä on huomattavasti vähemmän kuin tunnin 
luotijunamatkan päässä sijaitsevassa Shanghaissa. 

Funfact #1: Nanjing on Kiinan tasavallan, yleisem-
min Taiwanina tunnetun valtion pääkaupunki. Edellinen 
ja jälkimmäinen sijaitsevat linnuntietä noin 1000 kilo-
metrin päässä toisistaan. 

Tulin Kiinaan kevätfestivaalin eli kiinalaisen uuden vuo-
den aikaan, jota vietin ystäväni ja Indecsillä aikoinaan 
kv-toimarin pestiä pitäneen Lishanin ja hänen perheensä 
kanssa hänen kotikaupungissaan Taishanissa, Etelä-Kii-
nassa. Uutta vuotta juhlitaan yhtä kauan kuin Wappua 
ja pimeän tullen taivas täyttyy ilotulituksista. Taishanin 
kaupungin ilotulitus oli puolen tunnin vaikuttava show. 

Kun vihdoin suuntasin Nanjingiin, junat olivat tupaten 
täynnä kotikaupungeistaan työkaupunkeihinsa palaavia 
kiinalaisia ja päädyin ostamaan istumapaikan makuupai-
kan sijaan 22 tunnin junamatkalleni. Olin onnekas, sillä 
seuraava vaihtoehto olisi ollut seisomapaikka.

Funfact #2: Peking eli Beijing tarkoittaa kiinaksi 
”pohjoista pääkaupunkia” ja Nanjing ”eteläistä pääkau-
punkia”.

Opiskelen Communication University of Chinan Nan-
jingin kampuksella, CUCN lyhyesti. Pekingissä sijaitseva 
Communication University of China (CUC) on useam-
man enemmän tai vähemmän objektiivisen lähteen mu-
kaan Kiinan paras media-yliopisto, mistä kielii se, että hy-
vin monet CCTV:n (China Central Television, vähän niin 
kuin Yle Suomessa, mutta pyörittää noin 50 kanavaa) uu-
tisankkureista, juontajiste jne. ovat yliopiston alumneja.
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Hallituksen esittely

BUILD 
THE FUTURE 
WITH US!
APPLY NOW: ACCENTURE.FI/CAREERS

Accenture Suomi @AccentureFI @AccentureFI

kulttuuriin kalligrafia- ja kungfutuntien kautta. Muuta-
man tunnin jälkeen voin sanoa, että kalligrafia on kuin 
meditointia sivellin kädessä ja kungfu hyvin hidasta tans-
sia miekka kädessä. Kumpikaan ei omalla kohdallani ole 
erityisen esteettisen näköistä. Iltaisin käyn opiskelijoiden 
vetämillä tanssitunneilla, joista osan tyylisuunnista en 
ollut koskaan aikaisemmin edes kuullut, esim. waacking. 
Tässä lienee myös syynä se, että perinteisesti tanssin lä-
hinnä Kolmioilla GT:n, tequilan tai molempien voimalla. 

Funfact #6: Kiinankielinen sana 醒 (xǐng) tarkoittaa 
sekä heräämistä että humalasta selviytymistä. Sattumaa?

Hyvin moni asia on aivan erilaista kuin Suomessa, alkaen 
käytettävistä kännykkäsovelluksista netistä ostettujen 
tuotteiden toimistuaikoihin. Ostin eräänä keskiviikkoilta-
na viiden aikoihin kitaran, jonka ilmoitettu toimitusaika 
oli kolme päivää. Seuraavana päivänä klo 13 sain viestin, 
että paketti on kotiovellani. Suurin asia, jonka olen täällä 
ymmärtänyt on, ettei minulla oikeasti ollut mitään käsi-
tystä siitä, millainen Kiina on, ennen tänne tuloa, vaik-

ka olin maassa aikaisemmin vieraillutkin. Tämä on myös 
mielestäni tärkein syy lähteä vaihtoon, sillä globaaleilla 
markkinoilla töitä tekevänä tutalaisena on osattava katsoa 
asioita avarakatseisesti useammista näkökulmista. Loma-
reissua pidempi asuminen toisessa maassa on oiva tapa 
hankkia tuota avarakatseisuutta. Älkää olko kuin kanada-
lainen pullotettua vettä myyvä yritys, joka teki kiinalaisille 
suunnatun WeChatin* QR-koodin sisältävän mainoksen 
Instagramiin**. 

Kv:tukaa Indecsillä! Lähtekää vaihtoon! Hakekaa harjoit-
teluihin ulkomailla! 

*Kiinalainen Facebookin, MobilePayn ja muutaman 
muun sovelluksen toiminnallisuukset omaava sovellus, 
jolla on reilu miljardi käyttäjää. 

**Instagram, kuten Facebook, Telegram jne. ovat blokat-
tuja Kiinassa.

Viikonloppureissu Kolmen rotkon padolle, jossa on 
maailman suurin vesivoimala. Vaikutus ympäristölle ky-
seenalainen.

Va s e m m a npu o l e i -
sessa kuvassa Maria 
kal l igraf iatunnil la. 
Oikeanpuole isessa 
kuvassa  valikoitui 
tällä kertaa yliopiston 
ruokalasta lautaselle 
lootuksen juurta, to-
fua ja kananmunahy-
ytelöä. Oli hyvää, 
vaikkei kuvasta vält-
tämättä uskoisi.



HAASTE

niistä tapahtumista, joka kaikkien pitäisi kokea, sillä 
mikäs sen parempaa kuin parin (tai muutaman) sau-
nakaljan ottaminen hyvässä seurassa keskellä Hervannan 
metsää tehden samalla erilaisia hauskoja tehtäviä. 

SITSIT
Ensimmäisen vuoden aikana lempitapahtumiini kuului-
vat myös monet sitsit. Kävimme ahkerasti eri sitseillä, ja 
ensimmäisenä olivat Indecsin fuksisitsit, joissa pääsimme 
opettelemaan sitsikulttuuria. Vaikka aluksi kaikki oli 
vähän uutta ja outoa, jutun juoni alkoi selkeytyä ja lopulta 
kaikki meistä eivät edes selviytyneet jatkoina toimineille 
Kolmioille. 

Indecsin fuksisitseillä teemanahan oli lastenkutsut.
Yhdet parhaista olivat Indecsin vuosikurssientaisto -sit-

sit. Meidän vuosikurssimme on ollut ensimmäisen vuo-
den aikana erittäin aktiivinen ja tuonnekin saatiin huimat 
40 osallistujaa, joten fuksivoimaa ei puuttunut. Koko kil-
lan kanssa oli erittäin mukava sitsata, sillä tunnelma oli 
koko illan huima ja eri vuosikurssien ohjelmanumerot 
eivät jättäneet ketään kylmäksi. Kuten aina, näidenkin 
pippaloiden jälkeen oli jatkot, joiden jälkeen vielä su-
untasimme jatkojen jatkoille, joihin liittyi hieman     ky-
seenalaisella tavalla ostoskärryt. Pitkän ja rankan illan 
jälkeen pääsimme vihdoin koteihimme aamun jo saras-
taessa.
  
Myös muita huikeita sitsejä vuoden aikana olivat muun 
muassa valkohaalarisitsit, jossa päästiin sitsaamaan yh-
dessä TLK:n ja SOS ry:n kanssa sekä fuksineuvoston 
järjestämät Fuksisitsit, jossa pääsi pukeutumaan vähän 
hienommin. 

Vuoden parhaat tapahtumat
Haastepalstalla valotetaan fuksin 
mielenmaisemaa vuoden parhaiden 
tapahtumien osalta.

TEKSTI: MATLEENA TYNI
KUVAT: MARIA KUDINOVA & HENRIK HÄMEENOJA

VUODEN RISTEILYT 
– TUTANIC JA PIKKUJOULURISTEILY 
Täysi luotto päällä lähdimme lähes koko killan voimin 
seilaamaan Itämerta Turun poikki Tukholmaan korkein 
odotuksin, olihan reissuun valmistauduttu DJ Tutankha-
monia Spotifysta luupilla kuunnellen jo pitkään. Matkaan 
liittyi myös hyvä määrä naapuri(yliopisto)kaupunkien 
tuotantotalouden kiltoja ja jopa muidenkin aineiden 
taitajia, joten verkostoitumismahdollisuudet seuraavien 
24 tunnin aikana olivat turvatut. Kapteenihatut päässä 
joidenkin hieman kyseenalaisten huhujen saattelemana 
ilta alkoi sitsitunnelmiinkin eskaloituneella illallisella ja 
juhlallisin hetki koettiin laivan kannella teekkarihymnin 
parissa. Juhlinta olikin koko illan varsin iloisen railakasta, 
vaikka eräillä henkilöillä Minttu teki tehtävänsä, juhlin-
ta saattoi loppuia hieman lyhyeen ja jatkua peittojen alla 
uinuen aina aamuun saakka. Tunnelma koko risteilyn 
aikana oli mahtava eikä edes seuraavan päivän koodien 
deadline pilannut sitä. Vielä paluubussissa osa jaksoi jat-
kaa juhlintaa, kunnes päädyimme turvallisesti Castellon 
kautta kukin omille teillemme Hervantaan.

Vuoden aikana oli myös toinen risteily, jolla lähdimme 
pikkujouluristeilemään myös Turusta Tukholmaan. Kuten 
aina, tältäkään reissulta ei puuttunut menoa ja         mel-
skettä, vaan juhlinta jatkui aina aamupalaan asti (olihan 
se 11 euron appelsiinimehulasi sen arvoinen).  Unta ei 
ainakaan meidän hyttimme tainnut saada koko risteilyn 
aikana hetkeäkään, sillä kun vihdoin aamusta olimme 
päässeet hyttiimme ja yritimme hieman nukkua, ni-
meltä mainitsematon ystäväni oli laittanut herätyksiä 15 
minuutin välein (ken tietää miksi), ja niiden sammut-
tamisessa oli suuria hankaluuksia siinä olotilassa. Myös 
naapurihyttimme kuulivat nämä jopa muutamia minuut-
teja kestäneet herätykset aina tuon vartin välein. Ristei-
ly oli kuitenkin kaikkien niiden TRT:stä tulleiden kor-
vaavien tehtävien arvoinen, eikä tähänkään tapahtumaan    
lähteminen kaduttanut näitä tehtäviä rustaillessa päivää 
ennen uuttavuotta. 

HERWANTA CHALLENGE
Heti lukuvuoden alussa yksi parhaista tapahtumista oli 
Herwanta challenge, jossa päästiin kokemaan erilaisia 
rasteja keskellä Hervannan metsää. Rasteilta rasteille 
olisi tietenkin päässyt tietäkin pitkin, mutta meidän                  
ryhmämme otti mieluummin reitin keskeltä pusikkoa 
ilman edes pientä polkua. Ihmeen kaupalla selvisimme 
aina seuraavalle rastille, jossa pääsi taas laulamaan ja 
kertomaan siltsuvitsejä.  Kysyin muutamalta ystävältä 
mielipiteitä Herwanta Challengesta ja kommentteina tuli 
muun muassa: ”Vuoden paras tapahtuma”, ”Aamulla fii-
lis oli, että ei jaksa, mutta olo lähti nousuun nopeammin 
kuin raketti kuuhun”, ”Jallurasti oli paras” sekä ”Killan 
hyvä yhteishenki ja hyvät verkostoitumismahdollisuu-
det heti alkuvuodesta”.  Tämä on kyllä ehdottomasti yksi                  

HAASTE
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VASTAVALMISTUNUTTA TAI VALMISTUMISVAIHEESSA OLEVAA INDECSILÄISTÄ

HAALARISAUNA
Vuoden ehdottomasti yksi odotetuimmista tapahtumis-
ta oli haalarisauna, jossa me fuksit saimme pukea en-
simmäistä kertaa upeat itsehankitut haalarimme päälle. 
Pääsimme vielä heti ulkoiluttamaan uunituoreita haala-
reitamme jälleen kerran jatkoina toimineille Kolmioil-
le. Viimeistään haalarisaunalla tutustui paremmin mui-
hin vuosikurssikavereihin ja oli erittäin mukava juhlia 
lähes koko vuosikurssin sekä tietysti killan vanhempien 
jäsenien kanssa. 

MM-KYYKKÄ
Parhaita tapahtumia olivat myös tietenkin erilaiset kyyk-
käkilpailut. Ensin alkuvuodesta fuksikyykkä, jossa jouk-
kueemme ilman mitään menestymispaineita (yksi meistä ei 
ollut koskenut edes karttuun, ja loput kerran tai kahdesti) 
sijoitti upeasti toiseksi. Tämän innoittamana yritimme sit-
ten päästä akateemisen MM-kyykän kilpailuihin, jonne 
lopulta pääsimme Perinneseuran sponsorijoukkueena parin 
erittäin vaikean ja haastavan hakukierroksen jälkeen. Me-
nestyksen kannalta yleinen sarja jätti meidät alkulohkoon 
(tosin jatkopaikka oli ainoastaan yhden kyykän päässä), 
mutta lohkomme jatkoon päässeet olivat seitsemännen 
vuosikurssin opiskelijoita Joensuusta, jotka eivät koskaan 
olleet päässeet alkulohkoa pidemmälle, ja olivat kuiten-
kin osallistuneet joka vuosi, joten olimme kyllä onnellisia 
heidän puolestaan. 

Heittokäsiimme saattoi myös vaikuttaa muutama minttush-
otti ennen ensimmäistä peliä ja open bar koko päivän ajan. 
Tunnelma oli koko päivän ajan huikea ja kuten aina,    ilta   
huipentui vielä jatkoihin ja jatkojen jatkoihin jne…  Aka-
teeminen MM-kyykkä oli yksi vuoden parhaista tapahtumis-
ta ja joukkueemme huiman kehityksen seurauksena jatkoa 
kyykkäurillemme on varmasti tulossa. Suosittelen kaikille 
osallistumista tähän vuoden suurimpaan ja huikeimpaan 
urheilutapahtumaan.

Vuoden aikana on myös tullut koettua monia muita huikeita 
tapahtumia ja jo nyt innolla odotan, minkälaisia tapahtumia 
ensi vuosi tuo tullessaan. 

Haastan seuraavaan juttuun Henrik Hämeenojan kirjoit-
tamaan ensimmäisestä teekkariwapustaan sekä vähän ylei-
sistä fiiliksistään fuksivuoden jälkeen. 

HAASTE
Yksi kyykkäjoukkueemme jäsenistä otti häviön 
rankemmin kuin muut



TUTANIC

Kappalehan ei ollut toki projektiin osallistuneiden herras-
miesten ensikosketus musiikin maailmaan. Minkälaiset 
taustat teidän musiikillisilta uriltanne löytyvät?
Haggrén: Yksi biisi tuli tehtyä jo kymmenenvuotiaana, 
ja sekin tuli improna. Rehellinen vastaus, että olen myös 
laulanut kolme vuotta lukioaikana. 
Kätkänaho: Soitan bändissä ja meiltä on EP ja muuta uut-
ta materiaalia tulossa ensi kuussa. Yläasteesta lähtien olen 
tehnyt musiikkia, silleen puoliammattimaisesti. 
Haggrén: Yhteistyötähän me ollaan Kätkiksen kanssa teh-
ty jo pitkään. Viime Kolmioilla tunnettujen artistien Pas-
ka-Hyppösen ja Olli Kikkelin keikalla käytiin vähä testaa, 
että miten tää keittohuuto toimii, ja miten nää artistit 
pyörii tässä. Annoin siinä samalla pari vinkkiä kavereille 
ja pari seläntaputusta päälle.
Hirvonen: Mullahan on pohjaton kokemus sitseistä, vuo-
sijuhlista ja muista laulutilaisuuksista. On tullut laulettua 
mieluummin kuin hyvin. Sanoituskokemusta on siitä, 
kun Juuson (Koivula) kanssa tehtiin bullshit-laulukirjaan 
kappale nimeltä Kolmekymppinen. Siinähän on saman-
laista draaman kaartakin.
Blomgren: Mulla on sellaista musikaalista kokemusta, että 
mun olohuoneessa on sello. Mitään muuta kokemusta ei 
ole.

Minkälaisen vastaanoton Tutanic-kappale on saanut?
Kätkänaho: Lähdettiin sissimarkkinoinnilla tunkemaan 
kappaletta hallituksen kurkusta alas tämän vuoden hal-
lituksenvaihtomökillä. Tätä kautta se levisi kaikille vuo-
sikursseille. 
Haggrén: Suhtautuminen on ollut erittäin positiivista. 
Kappale laitettiin kaikille kaupungeille jakoon ennen 

risteilyä. En päässyt laulamaan itse laivalla, sillä ei ollut 
järjestetty aikaa esiintymiselle. En mä viittiny mennä sa-
nomaan, että “Hei, mä tulen nyt“. Kuitenkin esimerkiksi 
oululaisten bussissa otettiin erittäin positiivisesti vastaan 
paluumatkalla. Pikku puheen pidin ja sain suosionosoi-
tuksia. Ei ollakaan tästä nimmarikirjoittamisesta vielä li-
jattu, mut kyllä mä pari signeerasin siellä bussissa. 

Biisin suosio on ollut tosiaan päätähuimaavaa, ja sillä on 
ollut tuhansia soittokertoja Spotifyissa DJ Tutankhamonin 
nimissä. Miten olette eläneet menestyksenne kanssa ja läh-
tisitkö uudelleen samanlaiseen projektiin?
Hirvonen: Eihän tää menestys poikkea meidän normaa-
lista menestyksestä mitenkään.
Kätkänaho: Kyllä mä oon pistäny elämän risaiseksi ja os-
tanu koko kymmenellä eurolla kaikkia herkkuja. Ostin 
kaviaaria, lohta ja viinipullon. 
Haggrén: Aika paljon vaivaa on tuonut tämä menestys. 
Ihmiset ei ymmärrä mun nykystä elämäntilannetta, etten 
voi enää esiintyä ilmaiseksi, ja pitää selitellä, ettei onnistu. 
Kätkänaho: Kyllä Ttutanicia lähtisin tekee uudelleen, saa-
vutti kuitenkin suuren suosion kaikissa kaupungeissa. 
Hyvään tarkoitukseen vois hyvinkin tehdä jatkossakin. 
Jos keikkatarjouksia alkaa sadella niin tehdään joku rä-
jäyttävä show. Pitäkää siis korvat höröllä ja mieli avoinna. 
Blomgren:  Huipulla tuulee, mutta kun on suojalasit pääs-
sä, se ei haittaa. Kun on saavuttanut musiikillisella alalla 
menestystä, niin on miettinyt, että kun fanien odotukset 
kasvaa, niin miten niihin voisi vastata myös jatkossa.
Hirvonen: Jussi, mulla onkin muuten yksi idea, keksin 
tuossa yksi päivä bussissa.
Blomgren: Eiköhän me oteta saunailta sitten. 

Laulaja Miika Haggrén joutui Tutanicilla valitet-
tavasti tyytymään seuraamaan lavan tapahtumia si-
vusta, sillä risteilyohjelmaan ei oltu allokoitu tähdelle 
esiintymisvuoroa. 

“Onhan se aivan huikee setti, Olen kuunnel-
lut ainakin 2000 kertaa. Sanotaan, että hen-
gennostattaja; ennen Tutanicia, sen aikana ja 
sen jälkeen. Ja onhan siinä myös vuosisadan 
kamalin droppi.” 

- Riku Nyström, optiemlainen fani

TUTANIC

Tutanic äärimmäinen, 
aina DI:n vertainen 
Infacton toimitus haastatteli eksklusiivisesti 
sekä Tutanic-kappaleen sanoittajia että muusi-
koita ja kokosi haastattelujen annit yhteen ot-
taakseen selvää maailmanmainetta niittäneen 
kappaleen synnystä. 
TEKSTI: JENNI KAIPAINEN 
KUVAT: JUHO LAMPIMÄKI, ANTTI-PEKKA ALANKO-LUOPA & JENNI KAIPAINEN

Sanoittajat Jussi Blomgren ja Tuomas Hirvonen, mistä 
idea sanoittaa kappale sai alkunsa? 
Blomgren: Siitä kun laitettiin Titanic soimaan, niin se tuli 
sydämestä; tiesin heti, että kyllä tähän käteisvuori sopii. 
Oli perjantai-ilta ja soitin Tuomakselle, että tuuhan tänne.
Hirvonen: Otettiin vähän konjakkia, saunottiin ja otet-
tiin vähän lisää konjakkia, niin siinähän ne sanat syn-
tyivät. Jokusia olusia meni myös, ja joku lasi viiniä.
Blomgren: Tilannehan oli se, että koko ajan kuunnel-
tiin siinä sitä Titanicia. Siinä meni se nelisen tuntia.

Minkälaisia asioita halusitte sisällyttää lyriikoihin?
Hirvonen: Tässä pyrittiin hakemaan inspiraatiota tuta-
laisten eri elämäntilanteista. Muun muassa johtaja Blom-
grenin pankkitausta näkyy sanoituksissa.  Ei ollut tuossa 
joku aika sitten bondit kohdallaan. Kappale kuvastaa 
ajan henkeä. 
Blomgren: Me Tuomaksen kanssa muistetaan talouden 
laskukausi, mutta kaikki nuoremmat eivät välttämättä 

muista. Tää biisi on erittäin hyvä opetustarina tästä ta-
louden vaihtelusta. Halutaan näin vanhempina jakaa tätä 
kokemusta eteenpäin. 
Hirvonen: Haluttiin rakentaa sellainen tarina, että tuta-
lainen lähtee risteilylle, ja sitten kaikki ei mene niin kuin 
pitäisi, siinä on sellaista tutalaista itseironiaa. 

Kun visionääriset lyyrikkomme olivat saaneet laulun sa-
noitettua, muusikot Tuomas Kätkänaho & Miika Haggrén 
tarttuivat toimeen. Miten he päätyivät Tutanicin pariin?
Blomgren: Ollaan Tuomaksen kanssa sanoitusalalla oikein 
hyviä, mutta ei siitä laulamispuolesta olisi mitään tullut 
ilman muita lahjakkuuksia, laulajaa ja tuottajaa, se oli 
huippusuoritus heiltä.
Hirvonen: Jos oltaisiin laulettu itse, me oltaisiin saatu po-
rukka ennemmin hyppäämään mereen kuin että olisivat 
kuunnelleet biisiä.  
Kätkänaho: Aluksi olin skeptinen, mutta siinä kohtaa tuli 
se usko, kun biisi alkoi muodostua. Hirvonen heitti sanat 
ilmoille, ja kun risteilyn järjestäjiltä tuli myönteinen pa-
laute lauluntekoprojektia kohtaan, niin siitä sitten innos-
tuin. Sitten rekryttiin tämmöinen lupaus täältä, Kokkolan 
oma poika. Talentin skouttaushan oli tehty jo yli vuosi 
aikaisemmin.
Haggrén: Lähetin Kätkikselle äänitteen mun laulusta hal-
lituksenvaihtomökin ’17 jälkeen, jokseenkin hämärän 
peitossa olevista syistä. Kun Tutanicille tarvittiin laulajaa, 
ajauduin lupautumaan siihen hallituksen kokouksessa. 
Mä en oikeestaan tarvinnu uskoa siihen biisiin. Mä vaan 
lähdin mukaan. Ajattelin, että tää on siistii.
Kätkänaho: Biisiä tehtiin TEK-loungessa, joka vaati jon-
kinmoista tuunausta studio-olosuhteiden luomiseksi. Ka-
sasin tyynyistä studiota, jotta saatiin akustiikka kuntoon. 
Lainattiin killasta kaiuttimet ja pullolla tuettiin mikkiteli-
ne, että se pysyi pystyssä. 

Toinen sanoittajista, herra Blomgren, 
nauttimassa Tutanicin tarjonnasta

Musikaaliset lahjakkuudet, herrat Haggrén (vas.) ja 
Kätkänaho, lupasivat eksklusiivisen haastattelun In-
facton toimitukselle fuksien haalarisaunalla.

TEXT, PHOTOS & DESIGN: 
NIKITA GAVRILENKO
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TEKin Palsta Hallituksen esittely

Killan hallitustoimijat on jälleen 
laitettu vaihtoon, ja uusi hallitus 
on ehtinyt aloittaa toimissaan in-
toa puhkuen. Tämän jutun myö-
tä tulevat uudet toimijat tutuiksi 
aina tärkeimpiä lisäarvotekijöi-
tään myöten.
TEKSTI: HALLITUS 2018
KUVAT: AKSELI KEITAANNIEMI & JUHO KUIKO

Tapahtumasektori

ELISA PENTINSAARI
2. Vuosikurssi, tapahtumavastaava

Kotipaikka: Tuusula.
Henkinen ikä: 17.
Miten tuotat lisäarvoa killalle? Olemalla vastuussa kil-
lan tapahtumatoiminnasta ja tuomalla omaa persoonaa 
mukaan toimintaan.
Strategiset ja taktiset tavoitteesi vuodelle? Järkätä 
kivoja tapahtumia yhdessä tiimin kanssa. Taktiikka on 
pitää hauskaa.
Lempitapahtumasi? Kolmiot.
Suosikkiteekkarilaulusi? Minnet.

ALEKSI SALMENSUU
4. Vuosikurssi, vujutoimari

Kotipaikka: Vantaa.
Henkinen ikä: 20+x.
Miten tuotat lisäarvoa killalle? Tekemällä ja jeesaamal-
la muita.
Strategiset ja taktiset tavoitteesi vuodelle? Mahtavat 
vujut ja muutama olut.
Lempitapahtumasi? Vujut, Wappu, ulkoXQ:t.
Suosikkiteekkarilaulusi? Silja line special.

ANNIINA MORELIUS
1. Vuosikurssi, tapahtumatoimari

Kotipaikka: Klaukkala, Nurmijärvi.
Henkinen ikä: 12.
Miten tuotat lisäarvoa killalle? Luon tapahtumia, jotka 
yhdistää jäsenistöä, käyttäen vilkasta mielikuvitusta. 
Strategiset ja taktiset tavoitteesi vuodelle? Järjestää 
mahdollisimman paljon kivoja tapahtumia jäsenistölle, 
pitäen itse samalla hauskaa.
Lempitapahtumasi? Herwanta Challenge sekä sitsaami-
nen yleisesti.
Suosikkiteekkarilaulusi? Insinööri ja humanisti.

Indecsin hallitus 2018

www.tek.fi/jasenedut

1.

2.

3.

4.

20 %

PALKKANEUVONTA
Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden 

palkkasuositukset
jotta harjoittelu-, diplomityö- ja alkupalkat olisivat 

oikealla tasolla!

Palkkanosturi ja palkkatilastot
Vertaile esim. eri koulutusohjelmista valmistuneiden tai 

eri aloilla työskelevien palkkoja.

Henkilökohtainen palkkaneuvonta
sähköpostitse tai puhelimitse.

VAKUUTUKSET
Työttömyysturva

Kerrytä työssäoloehtoa jo opiskeluaikana. IAET-kassan 
jäsenyys on opiskelijoille maksullinen.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus
kattaa oikeudenkäyntikuluja työsuhderiidoissa, 

työssä sattuneita henkilö- ja esine- vahinkoja sekä 
varallisuusvahinkoja palkansaajille ja yksityisyrittäjille.

Alennuksia vakuutuksista
mm. 20 % alennus matkustajavakuutuksesta ja 

huippuedullinen henkivakuutus.

LAKIPALVELUT
Työsuhdeneuvonta

Tarkistusta esimerkiksi kesätyösopimuksesi ennen 
sen allekirjoittamista.

Perhe- ja perintöoikeudellista neuvontaa
lakimiehiltämme.

Lakitietopankki ja eLakimies
Paljon työelämän lakitietoa verkossa.

PANKKI- JA SIJOITUSETUJA
Jäsenetuja asuntolainaan

Danske Bank tarjoaa TEKin jäsenille etuja asuntolainan 
marginaaliin, asuntolainan ja lainanlyhennysvapaiden 
toimitusmaksuun sekä päivittäiseen pankkiasiointiin. 

Kilpailuta asuntolainasi nyt!

Pankkipalvelut vastavalmistuneille
Danske Bank tarjoaa TEKin vastavalmistuneille 

jäsenille (valmistumisesta maksimissaan kaksi vuotta) 
etu- ja palvelukokonaisuuden, jonka arvo voi ylittää jopa 

700 euroa vuodessa.

Rahastosijoituksia
ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota Evli Pankissa.

EDUNVALVONTA
Luottamusmiehet
Työpaikoilla luottamusmiehet edustavat 
sinua työsuhdeasioissa sekä auttavat työ- ja 
virkaehtosopimusten tulkinnassa.

Työsuhteen ehdot
TEK neuvottelee osana akavalaisia 
neuvotteluorganisaatioita YTN:ää ja JUKOa 
palkansaajien yleisistä työsuhteen ehdoista ja 
palkankorotuksista.

Koulutus ja työvoimapolitiikka
TEK vaikuttaa koulutus- ja työvoimapolitiikkaan 
jotta sekä jäsenelle että koko Suomelle syntyisi 
kilpailukykyä korkeasta osaamisesta.

Teknologiapolitiikka
TEKin tavoitteena on tekniikan tekijöille ja 
teknologiayrityksille suotuisa elinkeinopolitiikka.

TAPAHTUMAT JA 
VERKOSTOITUMINEN
Nuorten osaajien afterit
Verkostoitumista ja uratarinoita opintojaan 
viimeisteleville ja työelämässä aloitteleville.

Nuorten osaajien forum
Valmennus opintonsa suorittaneille nuorille jäsenille 
oman ammatillisen vaikuttavuuden kehittämiseen.

Popup-tapahtumat kampuksilla
tuovat TEKin asiantuntijat lähelle opiskelijoita.

Satoja tapahtumia vuosittain ympäri Suomen
Opiskelijoiden tilaisuuksia, jäseniltoja, perheiden 
tiedepäiviä, koulutuksia, webinaareja, kerhojen ja 
alueseurojen  tapahtumia. 

TEK Lounge
Ensimmäinen TEKin jäsenten oma etätyö-, tapahtuma- 
ja verkostoitumistila Tampereen teknillisen yliopiston 
Tietotalossa.

URAPALVELUT
Teekkarin työkirja

Opiskelijan paras työnhakuopas. Kesä-, harjoittelu- ja DI-
työpaikkoja löydät Teekkarin työkirjan FB-ryhmästä.

Uravalmentajat kampuksilla
auttavat opiskelijoita aktiivisimpaan kesätyöhakuaikaan 

erilaisissa tapahtumissa, luennoilla ja työpajoissa.

Työnhaku
Kattavasti tietoa ja työnhaun välineitä mm. Haastis-

sovellus, kun haluat harjoitella työhaastatteluvastauksia 
ja GoinGlobal-palvelu ulkomaille lähtemisen tueksi.

Henkilökohtaista ura- ja työnhakuvalmennusta
valmistumisvaiheessa oleville.

JULKAISUT JA LEHDET
Sähköinen jäsenkirje

ajankohtaista hyötytietoa sähköpostitse kerran kuussa.

Alma Talentin ammattilehdet
Opiskelijajäsenenä saat Tekniikka&Talouden ja 

Talouselämän diginä.

TEK-lehti
5 numeroa/vuosi, sisältönä tekniikka, työ ja teekkarihenki.

TEK-verkkolehti
uutisia ja taustoja lähes päivittäin printtilehtien välillä.

TEKin taskukalenteri tai seinäkalenteri
Maksuton, mutta tilattava jäsenetu.

Alma Talentin kirjoista
30 %:n alennus.

20 % 10 %

50 €

EIKÄ SIINÄ VIELÄ KAIKKI!
Member+ -jäsenetuportaali

Akavalaisten liittojen yhteisessä portaalissa 
alennuksia muun muassa itsensä 

kehittämisestä, matkoista, harrastuksista, 
autoilusta ja hyvinvoinnista.

20 %

ALENNUSTA

ALENNUSTA

ALENNUSTA

SINULLE, YRITTÄJÄ!
TEKin Yrittäjäklubi

toimii yrittäjien ja yrittäjähenkisten  
jäsenten yhdyssiteenä.

Henkilökohtaista oikeudellista neuvontaa
yrittäjyyteen liittyvissä asioissa.

Webinaareja yrittäjille
TEKin, Suomen Ekonomien ja Fondian yhteistyönä.

Suomen Yrittäjien laaja palvelupaketti
TEKin yrittäjäjäsen voi hankkia Suomen Yrittäjien  
laajan palvelupaketin hintaan 90 euroa vuodessa.

UKKO.fi
Laskutuspalvelu TEKin jäsenille 

20% alennuksella.

TEKIN JÄSENYYS KANNATTAA!
TEKin opiskelijajäsenenä saat paljon rahanarvoisia etuja ja palveluja 

maksutta. Autamme sinua menestyksekkään uran luomisessa, 
tuemme osaamisen kehittämisessä sekä työhyvinvoinnin vaalimisessa.



WÄRTSILÄ

ENERGY

TALENT

Apply now  
www.wartsila.com/energytalent


