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www.pwc.fi

PwC Suomi on vastuullinen suomalainen työnantaja, joka kuuluu kansainvälisesti toimivaan PwC-ketjuun. Suomessa meitä on yli 1 000 asiantuntijaa 20 paikkakunnalla. 
Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoitukse-
namme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia.

Etsimme joukkoomme päämäärätietoisia, innostunutta työskentelyilmapiiriämme ylläpitäviä ihmisiä, joilla on aito halu kuunnella asiakasta. Työ meillä on monipuolista ja haasteita 
on tarjolla niitä haluaville. Tarjoamme hyvät edellytykset ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen, mielenkiintoiset asiakkaat, osaavat työkaverit sekä erinomaiset 
työsuhde-edut. Lisää tietoa: www.pwc.fi.

The experience 
stays with you

Take the opportunity 
of a lifetime

@PwC_Suomi #wearepwc

Infacto 4/2018    3



PÄÄKIRJOITUS

PUHEENJOHTAJA

Päätoimittajan viimeinen sana
KUVA: SIMON THOME

Puheenjohtajan jouluterveiset
KUVA: OLLI KARIPOHJA

Kiltahuoneelle ovat saapuneet jouluvalot ja kahvin li-
säksi tarjolla on glögiä ja pipareita. Vuosi on siis lo-
puillaan. Tämä tarkoittaa, että kirjoitan nyt viimeistä 
kertaa puheenjohtajan palstalle, sillä killan syyskoko-
us on valinnut meille uuden puheenjohtajan ja halli-
tuksen. Suuresti onnea valituille!

Syksyyn on mahtunut paljon. Erityinen ilo on ol-
lut seurata uusien fuksiemme innokasta ja aktiivista 
otetta opiskeluelämään. Fuksien innokkuuden lisäksi 
on ollut mieltä lämmittävää nähdä kuinka aktiivisesti 
vanhemmat tieteenharjoittajat tarjoavat apuaan ja tie-
tämystään. Toivonkin, että tämä sama tiedonjanoisuus 
ja auttamisen halu säilyvät ja vahvistuvat jatkossakin. 

Uusi hallitus on valittu ja jälleen ensi vuonna se tar-
vitsee useita toimareita ja tiimiläisiä. Uskon vahvasti, 
että jäsenistömme aktiivisuus ja innokkuus pääsevät 
hyvään käyttöön ensi vuonna ja kiltamme toiminta 

kehittyy edelleen. Kannustankin kaikkia kokeilemaan 
uutta ja hakemaan toimareiksi ja tiimeihin.

Loppuva vuosi on itselleni kolmas killan hallitukses-
sa. Mukaan lähteminen on ehdottomasti ollut yksi 
parhaista päätöksistäni. Toiminnasta saamani muis-
tot ja ystävät eivät varmasti tule unohtumaan. Näin 
loppuvan hallitusurani lopputaipaleella haluankin 
suuresti kiittää koko jäsenistöä ja hallitusta ikimuis-
toisesta vuodesta. 

Nyt on kuitenkin aika antaa vuoro uusille teekkari-
polville. Yhdessä me olemme kilta, tehdään siitä ensi 
vuonna vielä parempi!

Jouluisin terveisin,

Roope Levanto
Puheenjohtaja ’18

Vuosi käy vähiin ja sen myötä monet meistä miettivät uut-
ta suuntaa elämälleen. Se voi löytyä niin opintofokukses-
ta, uusista harrastuksista kuin vapaaehtoishommistakin. 
Itselleni tämä vuodenvaihteen perinteinen pohdinta on 
poikkeuksetta tarkoittanut opiskelijaelämän leikkikentän 
mahdollisuuksien välikartoitusta.

Vuosi sitten koskaan taitto-ohjelmaa aiemmin näkemät-
tä päädyin aloittamaan hallitusvuoden innolla Infacton 
parissa. Taittoinspiraatiolla on ollut taipumus iskeä nii-
hin kellonaikoihin kun normaali väestö vetäytyy jo un-
ten maille, ja yölliset Infacto-snäpit hallitukselle eivät ole 
olleet poikkeava ilmiö. Ajoittaiset haasteet etänä lehteä 
tehdessä tuli selätettyä viestintätiimin ja painotalon vie-
ressä asustelevan teekkarivastaavan tuella, suuret kiitok-
set  erityisesti Juho, Jermu ja Samuel. Kunniamaininnan 
ja kiitoksen läpi vuoden jatkuneesta Infacto-avustaan an-
saitsee myös vanha päätoimittajamme Maria!

Niinä pitkinä pimeinä öinä, kun lievästi vainoharhaisena 
uudelleentarkastaa preset-asetuksia, tietokone käynnistää 
jokaöisen automaattipäivityksensä klo 1 juuri kesken luo-
vuuden puuskan tai tuota puuskaa ruokkiva keskieuroop-
palainen ruokajuoma näyttää uhkaavasti loppuvan, on 
mieltä ylentänyt ajatus uusien taitojen ja ohjelmien oppi-
misesta sekä toki siitä suuresta viestinnällisestä vallasta, 
joka Infacton päätoimittajalla luonnollisesti on. Erityisen 
mahtavaa on ollut päästä kirjoittamaan ja taittamaan jut-
tuja itselleen tärkeistä asioista vieläkin tärkeämmälle kil-
lalle ja sen sidosryhmille yhteistyössä loistavien tyyppien 

kanssa, special thanks to Nikita for so actively contributing 
to the contents of the magazine!

Infactovuoteni muisteloista on nyt aika siirtyä ajankoh-
taiseen kysymykseen: miten sinä aiot oman vuotesi 2019 
viettää? Tsemppaatko opinnoissa, haluatko olla osa jotain 
uutta, suurta ja mullistavaa (kts. kuva), vai haluatko ottaa 
aikaa hyvinvointiin panostamiselle? Korostan nyt sinulle, 
että nämä vaihtoehdot eivät missään nimessä ole toisiaan 
poissulkevia, vaan Indecsin ensi vuoden toimintasuunni-
telman kärkiprojektivalintojen ansiosta jopa päinvastoin. 

Samoin kuin itse olen saanut apua pitkin vuotta Infacton 
kanssa, kun uusi vuosi alkaa ja aloitat uudet haasteet, on 
kiltayhteisö aina tukemassa myös sinua. Tervetuloa siis kil-
lan sohville keittiö- ja ties minkä ydinosaamisalueen psyko-
logien jutuille koska tahansa!

Terapeuttista ensiapua joulukiireiden keskelle tuovat tä-
män lehden kertomukset muun muassa vaihto-opinnois-
ta   Hongkongissa ja Hampurissa, hyvinvointiekskursiolta 
Vaasaan ja benchmarkkausmatkasta Varsovaan. Kenties 
mielesi lepää eniten, kun pääset käsiksi Indecsin meemi-
kulttuuriin, tai peräti pähkäilemään uudesta hallituksesta 
tehtyjä anagrammeja. 

Energian- ja motivaationtäytteistä vuotta 2019!

Jenni Kaipainen
Infacton päätoimittaja ’18

KUVA: TT-KAMERAT/ KIM MILÁN
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TEKIN PALSTA

Moikka kaikille Infacton lukijoille!

Vuosi alkaa pikkuhiljaa lähestyä loppuaan, joten ter-
vehdin teitä nyt viimeisen kerran TEKin edustamisen 
merkeissä. Jos et varsinaiseen hallitukseen päättänyt ha-
kea tai päässyt, on sinulla vielä oiva mahdollisuus hakea 
Indecsin toimaripesteihin, joihin kiltayhdyshenkilönkin 
homma kuuluu. Kiltayhdyshenkilö, tuttavallisemmin 
KYH, toimii linkkinä killan ja Tekniikan akateemisten 
(TEK) välillä. 

Homma itsessään on todella miellyttävää. Siihen kuuluu 
makkaran paistoa, uusiin ihmisiin tutustumista yli kil-
tarajojen ja muun muassa tämän palstan kirjoittamista. 
Tärkein työ tehdään syksyn alussa, kun uusista fukseista 
rekrytoidaan TEKin jäseniä. 

Velvollisuuksien lisäksi tehtävään kuuluu paljon muu-
takin. Jokaisella killalla on luonnollisesti oma KYHinsä, 
joihin pääsee tutustumaan vuoden mittaan. Kiltayh-

TEKin terveiset
KUVA: LEEVI TÖRNBLOM

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

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

International Nightissa Suomen pöydän 
antimet tekevät kauppansa.

FUKSIT

Kun lähetät 100 työhakemusta, 
etkä saa palautetta

Ja joku kysyy, miten 
työnhaku sujuu

dyshenkilöille järjestetään monia tapahtumia vuoden 
aikana palkinnoksi TEKin edustamisesta, joista yksi on 
TEKin sponsoroima risteily.

Joulu on perinteisesti opiskelijoille lomailuaikaa, mut-
ta innokkaimmat käyttävät ajan hyödykseen hakemalla 
kesätöihin tai työskentelemällä jouluhulinan keskellä. 
Työnhakuprosessit ovat jo monella yrityksellä käyn-
nissä, joten kannattaa tutustua juuri julkaistuun tämän 
vuoden Työkirjaan. Kirja antaa käytännön vinkkejä mi-
ten rakentaa hyvä hakemus, valmistautua työhaastatte-
luun ja tehdä hyvä CV. Työkirjan löytää Indecsin kilta-
huoneelta tai osoitteesta www.teekkarintyokirja.fi.

Hyvää lomaa kaikille tasapuolisesti!
Terveisin viimeistä kertaa,

KYHinne,

Olli Karipohja
TEKin kiltayhdyshenkilö ’18
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HALLOPEDIT

Vuosi on tulossa päätökseensä ja samalla kirjoittelen itse 
tänä vuonna viimeistä kertaa halloped-palstaa. Indec-
sin syksyn yleiskokouksessa valittiin ensimmäistä kertaa 
hallitukseen opintovastaava, joten tämän palstan sekä 
halloped-toiminnan koordinoinnista vastaa ensi vuonna 
Indecsin opintovastaava 2019 Jaakko Karppinen. Hallo-
ped-toiminnassa Jaakko on ollut aktiivisesti mukana jo 
ennen pestin alkua, joten toimintaa on hyvä ensi vuonna 
lähteä kehittämään entisestään.

”On ollut hienoa huomata, että killastamme 
löytyy paljon aktiivista porukkaa myös opin- 
toihin liittyvän edunvalvonnan saralta.”

Vuoden vaihteessa suurimmat kysymykset liittyvät var-
masti edelleen tuleviin muutoksiin. Etteivät kaikki vil-
leimmät tornarit ja jodel-juorut pääse liian valloilleen, 
niin voin jo tässä vaiheessa rauhoitella, että ainakin opin-
tojen suhteen suuria muutoksia ei vielä keväälle tule. Suu-
rimmat tuotantotalouden opintoja koskevat muutokset 
tapahtuvat vasta syksyllä uuden lukuvuoden alkaessa. Tä-
män hetkisen tiedon mukaan muutokset koskevat lähinnä 
muutoksia muutaman kurssin opintopistemäärissä sekä 
joidenkin kurssien yhdistymistä yhdeksi kurssiksi. 

Yliopistonlaajuinen tavoite on saada lähes kaikki kurssit 
standardisoitua 5 opintopisteen laajuisiksi, mikä tuo muu-
toksia myös tuotantotalouden kursseihin. Vaikka kurssien 
laajuudet muuttuvat, se ei saa tarkoittaa kurssien helpot-
tumista tai olennaisen sisällön häviämistä. Myös tässä 
yhteydessä opiskelijoiden on tärkeää olla mukana opetus-
suunnitelman kehitystyössä, jotta tutkinnon ja opetuksen 

laatu saadaan muutoksien melskeessä säilytettyä vähin-
tään yhtä hyvällä tasolla kuin ennen.

Muutoksia hallopedien, killan sekä henkilökunnan yh-
teistyöhön ensi vuonna tuo henkilöstön ja opiskelijoiden 
jako eri tiedekuntiin. Tuotantotalouden ja tietojohtamisen 
opiskelijat kuuluvat ensi vuonna tekniikan ja luonnontie-
teiden tiedekuntaan ja henkilökunta talouden ja johtami-
sen tiedekuntaan. Tämä vaatii myös Indecsiltä yhteyden-
pitoa sekä yhteistyötä molempien tiedekuntien suuntaan, 
sillä molemmilla tiedekunnilla on suuri merkitys tutkin-
to-ohjelman toiminnan ja tulevaisuuden kannalta. Yh-
teistyömuodot ovat vielä kehitteillä ja viimeistään vuoden 
alkuvaiheessa yhteistyökuviot tiedekuntien kanssa selkey-
tyvät.

Tänä vuonna halloped-toiminta on muuttunut paljon ja 
Indecsin toimijat ovat olleet aktiivisia keskustelemaan 
keskenään etenkin koulutuksen ja opetuksen kehittämi-
seen liittyvissä asioissa. On ollut hienoa huomata, että 
killastamme löytyy paljon aktiivista porukkaa myös opin-
toihin liittyvän edunvalvonnan saralta. Tämän porukan 
toimintaa on ollut mahtavaa koordinoida tämän vuoden 
aikana. Ensi vuonna hallopedit organisoituvat jälleen uu-
delleen. Olen varma, että toiminta saa täysin uudenlaisen 
käänteen ja ensi vuosi tulee olemaan merkittävä vuosi In-
decsin halloped-toiminnan kehittymiselle. Tämän lisäksi 
vuosi päästään starttaamaan heti ensimmäisillä viikoilla 
Proffasaunan merkeissä 15.1.

Mukavaa ja rauhallista joulua toivottaen,

Juha-Matti Väisänen
Indecsin opintotoimari & hallopedi ’18

Killan halloped-kuulumiset
KUVA: JUHA-MATTI VÄISÄNEN

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

Accenture Suomi @AccentureFI @AccentureFI @Accenture Finland

WE ARE LOOKING FOR  
THE BEST PEOPLE TO MASTER 
THE DIGITAL REVOLUTION

DO WORK OTHERS CAN ONLY IMAGINE

At Accenture Strategy, we are looking for new technology strategists to join our team.  
You will have the opportunity to work with the world’s leading technology strategy experts to help 
companies transform the way they work and do business in the digital era. At Accenture Strategy, 
you get to develop yourself in focus areas and industries that excite you the most and enjoy our truly 
human culture that respects you as an individual.

> Digital transformation. Advise the largest and most dynamic companies and their top management 
on their digital transformation journey, with a holistic view from high-level trends and drivers that shape 
industries to technological enablers and requisites that provide the foundation for success.
> Emerging technology for business value. Discover business opportunities in leveraging the latest 
technology and advise companies on driving tangible value from technology investments. 
> New ways of working. Help companies transform how they operate, guiding them on transitioning 
from traditional IT to modern digital services and to new ways of working. 

DID YOU FEEL THE AWAKENING?
Join Accenture Strategy – apply online and attach your CV, application letter in English, university 
grade transcript, and matriculation and high school certificates. We look forward to receiving your 
application.

APPLY NOW: accenture.com /careers
If you have any questions concerning the position or our recruitment process,
please contact Henrika Ekholm at finland.recruitment@accenture.com.

or more information about Accenture Strategy, visit: www.accenture.com/strategy.

Digital revolution is changing everything. It is everywhere – transforming how we 
work and play. In today’s incresingly disrupted markets, even the most competitive 

companies must constantly innovate and change to maintain relevance and ward off 
new competitors. Accenture is helping companies across all industries in more than 

120 countries to drive these changes.

Hallopedit ja opintoneuvoja OPS-työseminaarissa



VAASAXQ

Aurinkoloma meren rannalla
KUVAT: MATIAS ROKIO
TEKSTI: LEEVI TÖRNBLOM

Teollisuusgintonicvaasakeittoekskursio eli tuttavalli-
semmin TGTVKXQ lähti reissuun Hervannasta erää-
nä        raikkaana keskiviikkoaamuna klo 7.30. Kuskina oli 
Hene itse, määränpäänä Vaasa ja ensimmäisenä kohteena 
ABB. Ekskursiolle oli saatu lakinkäyttölupa, joten fukseja            
lukuunottamatta reissaajilla oli teekkarilakit päässä.

Perillä ABB:llä olimme kolmen tunnin ajomatkan jälkeen 
yhdentoista aikaan ja aloitimme tärkeimmällä eli ilmai-
sella lounaalla. Ennen tehdaskierrosta saimme kuunnel-
la yritysesittelyn, ja kuten sanotaan, ei seepra raidoistaan 
pääse. Lopussa kuitenkin pääsimme pelaamaan Kahootia, 
mikä sai reissun vanhemman väen kaipaamaan takaisin 
Santun luennolle.

Puimme suojavarusteet päälle ja jatkoimme itse tehdas-
kierrokselle, joka oli varsin vaikuttava. Komean ja siistin  
tehtaan seinien sisällä valmistettiin huippuluokan muun-
tajia tilaustyönä, kokoluokka vaihteli aina autosta yksiöön.

ABB:ltä jatkoimme matkaa Isokyröä kohti. Aina toinen 
toistaan pienempien teiden päästä löytyi maailmanluokan 
ginitislaamo. Aloitimme tutustumiskierroksella. Meille 
kerrottiin Kyrön tislaamon saaneen alkunsa perustajien 

tuolloin päässeet vielä tutustumaan itse majoitustiloihin.

“Haju- ja makuvivahteetkaan eivät jääneet 
vain mainospuheiksi, vaan niitä löydettiin 
tuotteista ihan ominkin avuin.“

Kun kamat oli saatu jätettyä järjestötalolle, lähdimme kä-
velemään kilometrin päässä olleelle VAMK:n saunalle. 
Matkalla napattiin mukaan ruokaa ja virvoitusjuomia, 
kuka mistäkin. Paikalla oli suurinpiirtein yhtä paljon Tut-
ti Ry:n väkeä kuin mitä meitä oli. Tila oli erinomainen ja 
varustettu suuren saunan lisäksi pitkällä pöydällä, jonka 

halusta ryhtyä valmistamaan viskiä. Kun ensimmäiset vis-
kitynnyrit oltiin saatu kypsymään, oli edessä kolmen vuo-
den odotus ennen kuin viski olisi valmista. Ajankuluksi 
Kyrössä päätettiin kokeilla ginintekoa ja hyvinhän siinä 
kai kävi. Nyt paikka ainakin oli täynnä porisevia kupari-
pannuja.

Vierailua ei onneksi tarvinnut päättää tutustumiskier-
rokseen, vaan luvassa oli myös tasting-tilaisuus. Pöytään 
oli katettu yrityksen tarjoomaa, jota sitten oli tarkoitus 
ryhtyä valuoimaan. Excukansaa hämmensi ensin, kun 
henkilökunta kehotti maistamaan vain kielenpäällä, sekä 
myöhemmin saatu kehotus ravistaa lasia kämmentä vas-
ten ja haistella kättä. Loppujen lopuksi tasting oli vakuut-
tava kokemus. Haju- ja makuvivahteetkaan eivät jääneet 
vain mainospuheiksi, vaan niitä löydettiin tuotteista ihan     
ominkin avuin. Talon oman baaritiskin takaa sai hank-
kia virvoitusjuomia. Juuri kun olimme tekemässä lähtöä, 
ovesta tuli sisään paikallisia kauppatieteilijöitä; varmaan-
kin katsomaan, oliko meiltä jäänyt mitään jäljelle.

Ajoimme bussilla majapaikkaan joka, kuten luvattua, oli 
“yhteisöllinen majoituselämys” Palosaaren järjestötalossa. 
Käynnissä oli paikallisen nuorison judotunti, joten emme 

molempiin päihin oli katettu yhdeksän (9) punaista 
mukia. Tarjolla oli Tuttiviiniä, joka vaikutti boolilta, 
mutta oli käymisteitse valmistettua. Tuote oli kuulem-
ma juomakelpoista, mutta sen väitettyyn kykyyn olla 
aiheuttamatta pahoinvointia ei täysin luotettu. Sauna-
tiloissa tuli valomerkki puolenyön jälkeen, jonka jäl-
keen jatkettiin jatkoille.

Osa lähti järjestötalolle jo heti saunalta ja loput löy-
sivät paikalle aikanaan. Talon makuuhuoneeseen eli 
jumppasaliin päästiin nyt tutustumaan, ja paikal-

VAASAXQ
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VAIHDOSSA

ta löydettiin noin puolet liian lyhyitä ja TiJoPK:n 
kurssikirjaa ohuempia jumppamattoja. Nopeim-
mat löysivät    esiintymislavalta ylellisen paksun                                        
voimistelupatjan, ja nurkasta löydettiin lopulta val-
tava, noin TeTaPK:n kurssikirjan paksuinen patja. 
Kaukaaviisaimmat excuilijat olivat ottaneet mukaan 
ilmapatjan tai muun pehmeämmän nukkumaväli-
neen. Kaksi mukana ollutta jätti tarjotun majoituk-
sen hyödyntämättä löydettyään itselleen vaihtoeh-
toisen yösijan paikallisilta.

Aamulla todettiin talossa olevan vain yksi wc, jon-
ka lavuaarin alla oli ämpäri keräämässä noin puolet 
viemäriin virranneesta vedestä. Seinältä löytyi kes-
keneräisiä sähkötöitä, joihin varoitettiin koskemas-
ta. Krapula-aamuun auttoivat paikalle rymynneet 
remonttimiehet. Aamupala käytiin noutamasta vas-
tapäisestä marketista, ja sen lämmittämiseen oltai-
siin voitu käyttää mikroa, jos se vain olisi löydetty 
ajoissa. Puoli kymmeneltä lähdimme jatkamaan 
matkaa bussikyydillä. Hene oli kuulemma majoittu-
nut hotellissa.

Danfossilla porukka jaettiin kahtia, kumpikin        
ryhmä kävi vuorollaan tehdaskierroksella sillä välin 
kun toinen oli kuuntelemassa yritysesittelyä. Tehdas 
oli hämmästyttävän toimiva ja siisti. Koulun penkil-
tä tutut asiat kuten lean, six sigma, 5S, kaizen, layout, 
modulaariset tuotteet, tahtiaika, ja läpimenoaika vi-
lisivät esittelypuheessa. Paikalla oli konenäkö-, Co-
bot- ja 3D-tulostinpöhinää. Yleensä          suojavarus-
teiden tarkoituksena on suojella vierailijaa tehtaan 

vaaroilta, mutta tällä kertaa haluttiin suojella teh-
dasta meiltä. Staattisen sähkön haitallisuuden vuoksi 
puimme päälle ennen  tehdaskierrosta ESD-suojata-
kit ja kenkiin kiinnitimme maadoitusnauhat.

Edellinen ilta tuntui kuitenkin painavan ja yritysesit-
telystä tuli UlkoXQ-flashbackejä. UlkoXQ:lta tuttua 
torspoa toivottiin myös käyttöön aina samaa ihmistä 
odotellessa.

Reissu on hyvä päättää niin kuin se alkoikin, eli il-
maisella lounaalla Danfossilla. Matka jatkui Her-
vantaan, ja perillä oltiin neljän jälkeen. Sotasaaliiksi 
tarttui jonkin epäonnisen vaasalaisen pyyhe, jonka 
saunaa siivotessa kovasti väitettiin kuuluvan jollekin 
meistä. Reissu sujui loppujen lopuksi hyvin ja koulu-
hommien kuormittamat excuilijat pääsivät rentout-
tavan loman jälkeen jatkamaan työurakkaansa.

VAASAXQ

Hongkongin sykkeessä
TEKSTI: ILARI LEINONEN
KUVAT: ILARI LEINONEN & ANU KAUKIAINEN

On lauantai, kello on puoli kaksitoista illalla. Matka Qa-
tarin kautta Hongkongin itsehallintoalueelle on nyt tai-
tettu. Majapaikkani vastaanottovirkailija on jo lähtenyt 
töistä, mutta on jättänyt ystävällisesti huoneeni avaimen 
oven ulkopuolella roikkuvaan rasiaan. Huoneeseeni 
astuessani ymmärrän, mikä on maailman tiheimmin 
asutettuihin alueisiin kuuluvassa Hongkongissa ja sen 
kaupunginosassa Mong Kokissa meininki. Henkilö-
kohtaisessa Guinnesin ennätyskirjassani maailman 
pienimmän parisängyn tittelin nimiinsä vienyttä punk-
kaa ympäröi kolmella ja puolella sivulla neljästä seinä. 
Jalkopäädystä “avautuu” “eteinen”, joka on käytännössä 
etuoven sisäänpäin aukeamistila. Vessassa on onneksi 

liukuovi, joten rinkkaa ei tarvitse siirtää lattialta sängylle 
sinne päästäkseen. Suomessa häkkivarastotkin ovat kes-
kimäärin suurempia, ajattelen.
 
Hongkongin tunnuspiirteisiin kuuluu ihmisten suuri 
määrä kaikkialla, ja korkeasti ja tiiviisti rakennettu kau-
punki entisestään vähentää jalkakäytäväpinta-alan per ja-
lankulkija -jakosuhteen onnettomaksi. Nimenomaan en-
simmäisten öideni asuinkaupunginosassa Mong Kokissa 
on väestöä 130 000 yhdellä neliökilometrillä. Vertailuksi, 
Helsingin tiheimmin asutussa Kalliossa väestöä on 16 000 
asukasta neliökilometrillä.
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VARJOXQ

 

On maanantai, koulu alkaa. Tai orientaatioviikko, jota ei 
kuitenkaan voi verrata kotoisaan fuksiviikkoon. Viikon 
aikana tehtiin reissu Ikeaan, jossa ostetaan tärkeimmät 
tarpeistot puolen vuoden asumukseen. Muuta ohjelmaa 
ei vaihto-opiskelijoille ole kauheasti järjestetty, mut-
ta onneksi sitä on mahdollista itselleen kaukoidän New 
Yorkissa keksiä. Etenkin, kun Indecsin oma Anu saapui 
Suomesta naapuriyliopistoon Polytechnic Universityyn 
omiin vaihto-opiskeluihinsa. Opiskelijoiden oheistoi-
minta vaikuttaa muutenkin olevan ehkä hieman opiske-
luintensiivisemmässä aasialaisessa opiskelukulttuurissa 
ei-niin keskiössä kuin TTY:llä. Aina välillä kuitenkin 
jonkin mangakerhon tempaus koulun käytävillä piristää 
tavallista arkea.
 
Opiskelen itse City Universityssä, joka kaikin tavoin 
muistuttaa hyvin paljon TTY:tä. On omalla tavallaan 
karismaattiset luennoitsijat, kurssien viikkoharkat ja ra-
kennusten arkkitehtuurikin on hyvin samankaltaista. 
Opiskelutilat laahaavat ”suurinvestoinneista” huolimatta 
hieman kyllä Kielikeskuksen ja Kampusareenan perässä 
ja opiskelutiloja tahtoo muutenkin olla opiskelijoiden 
määrään nähden liian vähän. Koululla on kolme ravin-
tolaa, jossa ruoka-annokset ovat edullisia. Ruokailu mak-
saa noin 3-4 euroa ja hongkonglaisittain parhaat cuisinet 
ovat japanilainen ja korealainen. Kiistatta.

Hongkong sijaitsee mukavasti keskellä Kaakkois-Aasiaa. 
Geologista ja -metristä sijaintia kuitenkin keskeisemmäk-
si paikaksi sen tekee kansainvälisten lentojen matkusta-
jamäärissä mitattuna maailman kolmanneksi vilkkain 
lentokenttä ja hyvät yhteydet kaikkialle muualle Aasiaan. 
Vaihtopuolivuoteeni on mahtunutkin aika monta uutta 
nastaa karttapalloon, ja maailmanmatkaaja-Anulla sitä-
kin enemmän. Ostan killassa virvokkeen sille, joka en-
simmäisenä arvaa Anun reissupäivien määrän vaihtolu-
kukauden aikaisista noin 115 mahdollisesta.
 
Matkatoimistomme viralliset 
matkavinkit Kauko-Aasiaan:

- Kasinoilta Macaossa, matkat 15-40€, asuminen riippuu 
pelionnesta
- Pohjois-Vietnam, lennon hinta 120€, asuminen lähes 
ilmaista
- Palawan saaristoryhmä Filippiineillä, lennot 200€, päi-
väbudjetti lähemmäs 40€
- Tour de Cambodia, lennot 250€, asuminen halpaa
- Trooppinen Ishigaki Japanissa, lennot 100€, asuminen 
Suomen tasoa
 
Matkustelumahdollisuuksien lisäksi itse Hongkongissa 
on luonnollisesti paljon nähtävää ja koettavaa. Esimer-
kiksi vaeltaminen Hongkongin lukuisilla vuorilla on suo-
sittua ajanvietettä myös paikallisten keskuudessa, eikä 
sitä ole vaikea ymmärtää. Hiljaisille rinnepoluille pääsee 
rauhoittumaan kaupungin melulta ja sykkeeltä vaivatta, 
ja kauempaa tarkasteltuna kaupungin siluetti näyttää tyy-
nen tyylikkäältä. Ravintolakattaus on kattavaa ja yöelämä 
elävää. Suomalaisittain Hongkongin hintataso on hieman 
edullisempi; nuudelikeittoja löytyy oikeinkin halvalla ja 

on täällä maailman edullisin Michelin tähden ansainnut 
ruokakojukin jossain.
 
Matkatoimistomme viralliset 
matkavinkit Hongkongiin:

- Temppelit: Big Buddha, Chi Lin Nunnery, Nan Lian 
Garden, Wong Tai Sin, Man Mo
- Yöelämä: katuolut ja tanssiklubit Lang Kwai Fung 
-alueella, maailman tyylikkäimmät pussikaljat IFC mall 
rooftopilla, Temple Street Night market karaokeineen, 
tyyriit rooftop-baarit ja Happy Valleyn ravitapahtumat
- Näköalapaikat: Victoria Peak, Hung Hom Promenade, 
Braemar Hill

- Vaellukset: Dragon’s Back, Lantau Peak, Kowloon Peak, 
Lion Rock
- Shoppailu: Ladies Market, Sham Shui Pon tekniikkato-
ri, Kwun Tongin poistomyymälät, Yue Hwa -tavaratalo
- Ruoka: Mr. Wongs, Dim Dim Sum, Mammy’s Pancakes
 
On tiistai ja lukukausi alkaa lähennellä lopputenttejä. 
Ulkona alkaa olla syksyinen, noin 23 asteen lämpötila. 
Aurinko paistaa noin puolena päivistä, ja pilvisinä päi-
vinä harvoin enää edes tihkuttaa, sillä sadekausi on jo 
päättynyt lokakuun alussa. Luennoilla on jo saavutettu 
kurssin keskivaiheiden nuupahduksen jälkeinen tentte-
jä edeltävä osallistujamäärän kasvu, osin myös joiden-
kin kurssien projektipresentaatioista johtuen. Ajatus 
Suomeen ja Hervantaan paluusta on alkanut jo hyväillä 
mieltä, hyvällä tavalla. Hongkong on kuitenkin tehnyt 
lähtemättömän vaikutuksen, ja kaupunkiin voisi joskus 
palata vaikka työkomennuksen merkeissä ja asua muu-
taman vuoden helposti.

 Nopeita faktoja Hongkongista:

- Asukkaita noin 7,5 miljoonaa
- Asukastiheys Singaporen ohella lilliputtimaat unohtaen 
maailman suurin.
- Britannialta luovutettu Kiinalle 1997, mutta oma talou-
dellinen ja poliittinen itsenäisyys sovittu tuolloin säily-
tettävän vielä vuoteen 2047. Hallintoalueen ykkösnyrkki, 
hallintojohtaja valitaan kuitenkin kiinalaisen konsulin 
toimesta.
- IT-inssi tienaa kuten Suomessa, autot ajavat vasemmal-
la ja suuntanumero soittaessa on +852.
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Puolalaista ruokakulttuuria
Monelle osallistujalle Varsovan Council Meetingistä jäi 
päällimmäisenä mieleen erityisesti ruoka. Ei niinkään 
sen ylellinen määrä, vaan enemmänkin lounaan riittä-
vyys ja ravintoarvot, mikä johti läheisten ravintoloiden 
menekkien merkittävään kasvuun. Myöskään päivällis-
valinnat eivät aina menneet aivan nappiin, tosin voihan 
sen melkein luokitella viihteeksi, kun pitkän päivän jäl-
keen näet edessäsi päivällisen, joka koostuu riisistä, ba-
naanista ja kanelista, muistuttaen enemmän aamupalaa.  
 
Toisaalta kyllä Puolasta hyviäkin makuelämyksiä tarttui, 
muun muassa suomalaisten toteuttama ekskursio hinta-
tasoltaan huokeaan pihviravintolaan, jonka tarjonta sai 
veden kielelle. Unohtamatta Gala Dinnerin pukuloistois-
ta tarjoilua, jossa oli nähtävissä mihinkä ruokabudjettia 
oli laitettu, ja mihinkä sitten merkittävästi vähemmän. 
Varmaksi voidaan kuitenkin sanoa, että ainakaan nälkäi-
senä ei tarvinnut tapahtumaa lopettaa (eikä myöskään 
janoisena).

ESTIEM

Benchmarkkausreissu 
Council Meeting Varsovaan
LG Tampereelta lähti perinteisesti kattava, tällä kertaa kahdenksanhenkinen 
edustus seikkailemaan ESTIEMin suurimpaan tapahtumaan, Council Mee-
tingiin. Varsovan liittokokous täyttyi draamasta, tarjoilut olivat mieleenpai-
nuvia sekä pohjoismainen ostovoima jylläsi, etenkin iltaisin. Reissun parasta 
antia oli kevään 2019 CM Tamperetta varten kerätty benchmark-materiaali. 

Kokousmähinää & energizereita
Aamuisin herättiin noin seitsemän maissa, joko rauhal-
lisen herätyksen tai saksalaisen megafoniäijän hirvittä-
vän mekkalan siivittämänä. GA:ta eli general assemblya 
eli itse kokoustamista oli jopa kahdeksasta kahteentois-
ta tuntia päivässä.  Viikon aikana kokouksissa käytiin 
läpi kaikki järjestössä puolen vuoden aikana tapahtu-
neet asiat yli sadan powerpoint-esityksen muodossa. 
Kokoukset eivät olleet ehkä kaikista tehokkaimmin 
organisoituja, esimerkiksi joka-aamuisiin laulu- ja tans-
siesityksiin ilmoittautumisen yhteydessä meni puolisen 
tuntia. Ohjelman välissä oli tietenkin elintärkeitä kahvi-
taukoja ja energizereita. 

CM Tampereen tilannepäivityksen lisäksi kokousten 
highlighteihin kuului ensi syksyn Council Meetingin 
valinta. Monituntisten äänestyskierrosten lopuksi voit-
tajaksi valikoitui ”Pappa betalar” -myyntipuheella LG 
Famagusta. GA:iden lisäksi päivisin oli erilaisia work-
shopeja, missä ideoitiin kaikkea uusista tapahtuma-
konsepteista aina ilmaisen alkoholin saamiseen.   Kai-
ken kaikkiaan päivät kuluivat kofeiiniyliannostuksen ja 
kiinnostavan ohjelman siivittämänä todella nopeasti. 
Univajeenkin sai korjattua Suomeen päästyä vaivaisessa 
24 tunnissa.

ESTIEM

Yön vaietut salaisuudet
Varsovan yöelämä, niin sanotusti lit: liekeissä olivat yöker-
hosta löytyneiden kynttilöiden lisäksi pubirundin shotit, 
itävaltalaiset vohvelit, ESTIEMereiden tanssiliikkeet, gaa-
laillallisen tarjoilupöytä sekä se kuuluisa ESTIEM-spirit. 
Lämpöä viilensi kuitenkin pubirundilla koettu hyytävä 
tuuli, keskeltä tanssilattiaa löytyvä suihkulähde, johon roh-
keimmat pulahtivatkin viilentymään, ne kuuluisat kraana-
vedet, joita ympäristöystävällinen tapahtumamme tarjoili 
muovipusseissa sekä tietysti International Nightin janon-
sammuttaja, Minttu. 

Jos tämä kuvaus yöelämästä ei riittänyt, pitänee lisätä mu-
kaan klubeilla bongatut kristallikruunut, muutenkin hie-
man kyseenalainen ja sokkeloinen yökerho erillisellä huo-
neella, jossa oli vain yksinäinen patja lattialla sekä yleisesti 
jatkopaikkojen astetta tyylikkäämpi luonne, joihin me lak-
keinemme ja haalareinemme sovimme, noh, täydellisesti.

Mikä ihmeen alumni-CM?
Alumni-CM on tapahtuma, joka yhdistää ESTIEM-veteraa-
nit ja muut Euroopan tutavanhukset. Tapahtuman tavoit-
teina on niin tavata vanhoja tuttuja, tutustua uusiin tutatu-
lokkaisiin kuin ottaa muutama päivä etäisyyttä työelämän 
oravanpyöräänkin. Tällä kertaa meikäläiselle suotiin etuoi-
keus tutustua tapahtumaan ja sen sisältöön. Niin minäkin 
lähdin Tampereelta, Herwannanmaasta ja matkustin Varso-
vaan, Puolammaahan näkemään mitä se on. Koko seikkai-
lun tiivistäminen muutamaan virkkeeseen on liki ylitsepää-
semätön haaste. Täten operaatio tiivistettäneen muutamaan 
keskeiseen havaintoon:

- Alkoholi, kuten kaikki muukin, on ulkomailla halpaa. 
- Parhaat tilanteet syntyvät, kun poistutaan mukavuusalu-
eelta. 
- Käsiraudat ovat monikäyttöisiä. 
- Hyvästä ruoasta on ihan OK maksaa. Katso myös kohta 1. 
- Jos luottaa kaveriin, rakennustyömaaltakin voi löytyä 
huikea paikka viettää iltaa. 
- Alumnin yhteinen alastonkuvaus ’lainattujen’ lippujen 
kanssa on ihan hauskaa. 
- Puuhasteltavaa kyllä löytyy kaikille. 
- Ei tätä voi pukea sanoihin, tämä pitää kokea. 
- 5/5, suosittelen lämpimästi.

Perinteinen iltarientojen haalarit-lakki-kombinaatio 
sai väistyä gaalaillallisen pukukoodin tieltä. Tilantee-
seen kuin tilanteeseen sopii kuitenkin aina kiistatta 
LG Tampereen lippu.

“Reindeer Region”, ESTIEMin 13 pohjoismaisen Local 
Groupin lämminhenkinen edustus yhteisen workshopin 
päätteeksi. 

Tutuksi tulleessa kokoussalissa Tampereen ja Lap-
peenrannan edustajien tiivistä pohdintaa joko tulevista 
äänestyksistä tai kahvitauolla odottavan kauppareissun 
ostoslistasta.

TEKSTIT JÄRJESTYKSESSÄ: ANTTI KIVINIEMI, VILLE HEINONEN, EMMI KEKÄLE & RISTO KURPPA
KUVAT: EMMA IKONEN, ANTON NIKITIN & SIMON THOME 
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PUUHASIVU

Tunnetko Indecsin hallituksen 2019?

Anton Rautio
currently studying his 

Master’s in Knowledge

Management at Tampere 

University of Technology, 

minoring in Software 

Engineering.

“It’s difficult to list all the 

things I’ve learned here be-

cause I’ve learned so much”, Anton 

says. “The culture here is all about max-

imizing learning and constant development, and 

in the five months I’ve been here, I’ve gathered 

tons of professional experience in both program-

ming  and customer-facing work through chal-

lenging projects. If you are looking for opportu-

nities to take a lot of responsibility, have a big 

impact in the company, and learn at warp speed, 

you may want to check Smartly.io out.” 

Next year, we welcome tech-savvy junior tal-

ents like Anton to three different internship 

opportunities in Helsinki. Take a seat on the 

rocket ship and become a Solutions Engineer, 

a Software Developer, or a Service Opera-

tions Engineer at Smartly.io! All internships at 

Smartly.io offer a steep learning curve, flexi-

ble start and end dates, and an opportunity to 

continue as a full-time employee. 

A Steep Learning Curve 
in a Global Growth Company 
Anton’s Greetings from Smartly.io

Last summer, Anton joined the Service Operations team at Smartly.io. During his first 
five months in the company, he has gone from zero to hero as a Facebook marketing 
professional, travelled to Amsterdam to work with Uber’s digital marketing team, 
and learned how complex software products are built in a global growth company.

Learn more and apply: smartly.io/blog/applications-now-open-for-2019-internships

1. Tapio Luther

2. Lapin Aselepo

3. Natalie Menty

4. Riina Onni Samuel

5. Konepajan Pirkka

Indecsin syyskokous valitsi killalle uuden hallituksen. Tunnistatko uudet 
hallituksen jäsenet heidän anagrammeistaan? 
Oikeat vastaukset paljastetaan alareunassa. 

6. Nynny Metallit

7. Annin Neuvoja

8. Töm Bellin Vero

9. Sinusta Ui Jeff

10. Korota Nimellä Iloa

1. Perttu Laiho
2. Elsa Nieppola
3. Matleena Tyni

4. Anniina Morelius
5. Jaakko Karppinen

6. Antti Myllynen
7. Jonna Auvinen
8. Leevi Törnblom
9. Festina Jusufi

10. Elli-Noora Mäkitalo

TEKSTI: JUHA-MATTI VÄISÄNEN
KUVA: JUHO KUIKO
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HERWANTA CHALLENGE

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

HERWANTA CHALLENGETEXTS: SAMUEL RINTAMÄKI, ELLI-NOORA MÄKITALO, ALEKSI LEHMUS, MOIZ REHMAN, 
JUSSI KORVENRANTA & JUHO KUIKO
DESIGN: NIKITA GAVRILENKO

TEXT & DESIGN: NIKITA GAVRILENKO
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TEKin Palsta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

—  
Let’s write the future  
with robots that have what it takes to 
collaborate. 

A better world begins with you at www.abb.fi/uralle 
 

Meemit Indecsin populaarikult-
tuurissa (DI-työn tiivistelmä)
TEKSTI: ANSSI SILANDER 
- MIES, JOKA ON OLLUT VUODEN JOKAISESSA INFACTOSSA
MEMET: ANSSI SILANDER & INDECS NEW CHAT

KULTTUURI

Suosituille meemeille on tyypillistä hyvä tilannekomiik-
ka. Parhaat meemit tehdään yleensä kysymättä jostain 
viestintäalustalle lähetetystä kuvasta tai sen suurennok-
sesta. Hauskan meemin tai siihen liittyvän tekstin tulee 
siis olla tilanne- ja aikakontekstissaan relevantti ja mee-
min tulkitsijoiden tulee ymmärtää meemin viittaus sekä 
miksi sen on tarkoitus olla hauska. Samaan tyyliin kuin 
vitsien tapauksessa, jos meemin hauskuus täytyy selittää, 
se ei ole hauska. ”Hyvä X ei loukkaa ketään” – sääntöä ei 
kirjoittajan mielestä tule soveltaa meemiteollisuuteen. Jos 
ajattelet, että ehkä joku voi loukkaantua meemistäsi, älä 
poista sitä, vaan mieti, minne sen jaat.

Indecsin eri viestintäalustoille on aikojen saatossa lähe-
tetty kaikenlaisia erilaisia meemejä, joita on äkkiseltään 
vaikea lähteä luokittelemaan ominaisuuksiensa perus-
teella. Tarkemman analyysin jälkeen Indecsin meemit on 
kuitenkin helppo asettaa kolmeen kategoriaan. 

Ensimmäinen kategoria pitää sisällään meemejä, jotka 
tarkastelevat yliopistoelämän luonnetta yleisellä tasol-
la viittamatta keneenkään yksittäiseen opiskelijaan tai 
opiskelijaryhmään. Nämä meemit ovat yleensä hauskoja, 
koska ne tarttuvat kiinni arkielämän havaintoihin ympä-
röivästä maailmasta ja ovat siten samaistuttavia. Tästä ka-
tegoriasta toimii esimerkkinä kuva 1. 

Ennen kun voidaan syventyä tarkemmin meemeihin      In-
decsillä, on tarpeen määritellä meemit. Internet-kulttuurissa 
meemeille on lukuisia määritelmiä, mutta virallisella tasolla 
ne voidaan määritellä seuraavasti: ”Luonnostaan humoristi-
set kuvat, videot, tekstin pätkät tai muut informaation muo-
dot, joita kopioidaan ja levitetään nopeasti Internetin käyt-
täjien toimesta usein pienillä muutoksilla” (Internet 2018). 
Muita meemien määritelmiä ovat esimerkiksi ”The cure of 
depression” tai kirjoittajan henkilökohtainen suosikki ”The 
(somewhat) safe alternative to crack-cocaine”. 

Tässä tekstissä meemit määritellään vastaavasti, mutta raja-
taan kuviin ja niihin liitettyihin muuttuviin tekstinpätkiin. 
Yliopistoaikana erilaisilla palstoilla on ollut jaossa kaiken-
laisia hauskoja median muotoja, mutta kun puhutaan In-
decsin meemeistä, tarkoitetaan yleisesti kuvan ja tekstin 
yhdistelmiä, joissa joko teksti, kuva tai molemmat ovat in-
decsiläisen tekemiä.

”Meemien määritelmiä ovat esimerkiksi -- the 
(somewhat) safe alternative to crack-cocaine.”

Meemin hauskuus on (tietysti) subjektiivista, mutta tietyissä 
tilanteissa tai tietyistä henkilöistä tehdyt meemit saavuttavat 
yleensä eniten suosiota. Meemin suosio mitataan ISO-jär-
jestelmään kuuluvalla spämmättyjen sydänsilmien määrällä 
eri viestintäalustoilla. 

1.
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KULTTUURI

Toiseen kategoriaan kuuluvat meemit, joissa opiskelijan 
puhe tai kirjoittama teksti on irrotettu kontekstistaan ja 
lisätty johonkin kuvaan. Näissä tapauksissa kuvassa on 
useimmiten tekstin tuottanut henkilö niin kuin kuvassa 
2. 

Kolmas kategoria sisältää meemit, joissa vastaavasti kuva 
on irrotettu kontekstistaan ja siihen on lisätty tarkoituk-
senmukaisesti joku yleinen jo tiedossa oleva tai muuten 
vain kuvaan sopiva lausahdus. Kolmannesta kategoriasta 
esimerkkinä toimii kuva 3. 

”Meemin suosio mitataan ISO-järjestelmään 
kuuluvalla spämmättyjen sydänsilmien mää-
rällä eri viestintäalustoilla.”

Kategorioiden 2 ja 3 sekoitus on myös mahdollinen mee-
mirakenne. Tällöin kuva ja konteksti pidetään samana, 
koska meemin perustana ollut tosielämän tilanne on jo 
itsessään niin huvittava.

Indecsin meemit ovat muuttuneet kirjoittajan opiske-
luvuosien 2013 – 2018 välillä jonkin verran. Sen lisäksi, 
että meemien julkaisufrekvenssi on pienentynyt, mee-
mien kohdehenkilöiden määrä on vähentynyt. Meemejä 
tehdään yhä enemmän yleisimmistä meemien kohteis-
ta ja suurin osa opiskelijoista on niin sanotusti turvassa 
meemiksi tulemiselta. 

”Hyvä X ei loukkaa ketään” – sääntöä ei 
kirjoittajan mielestä tule soveltaa meemi-
teollisuuteen. Jos ajattelet, että ehkä joku 
voi loukkaantua meemistäsi, älä poista sitä, 
vaan mieti, minne sen jaat.”

Osittaisena syynä tähän konsolidoitumiseen on mee-
mien julkaisualustan murros. Telegram on saavuttanut 
hyväksytyn viestintäalustan aseman Indecsillä ja yliopis-
topiireissä yleensä. Telegramin tuovat edut kuten kaik-
kien rakastamat stickerit ja botit ovat lujittaneet TG:n 
asemaa, mutta samalla lähes huomaamatta polkeneet 
automatisoidun luonteensa takia kustomoituja tilantei-
ta varten luotuja OG-meemejä huonompaan asemaan. 
Opiskelijat ovat tulleet yleisesti myös varovaisemmiksi 
meemien laajemmassa julkaisussa suurentuneiden pals-
takokojen ja asiallisemman ilmapiirin myötä.

Huolimatta siitä, mitä mieltä on meemien muutokses-
ta Indecsillä, on helppo yhtyä meemien roolin merki-
tykseen yliopistoelämässä. Sen lisäksi, että meemit ovat 
hauskoja synkkien päivien pelastajia, ne kertovat tari-
noita eri näkökulmista yliopistoajalta. Kirjoittaja on se-
lannut tätä tekstiä varten satoja meemejä ja niiden teks-
tit ovat tuoneet mieleen lukemattomia tapahtumia, joita 
pelkkien kuvien avulla ei olisi ollut mahdollista muis-
taa. Muistakaa siis pitää hauskaa opiskelujen ohella, do-
kumentoida, tehdä meemejä ja jakaa ne eri palstoille. 
Ja jos joskus olette meemin kohde, olkaa ylpeitä siitä ja 
tehkää merkintä CV:seen!

Photoshoot: Tommi, Valtteri and Tuomas trying to look 
like serious management consultants.

Tuomas’ first weeks at EY
It is middle of August, Monday morning and my first day at 
EY. Not the most traditional first day I’d say, since it is five 
o’clock in the morning and I’m sitting in a taxi on my way 
to the airport. There I will meet up with Tommi and other 
consultants who have started working in EY Advisory Fin-
land this year. Here begins our almost two-week journey to 
Toledo. EY organizes an event in Spain for all new entry-level 
employees in the Nordic countries, called Nordic Induction 
Program (NIP). Before Toledo, new Advisory consultants 
from Finland travel to Stockholm for two local introduction 
days. So, instead of a normal office tour, my first day included 
travelling to Stockholm, where the first day and the evening 
were spend getting to know the company as well as new Nor-
dic colleagues.

On Wednesday morning our journey continued to Toledo. 
For the next ten days, Advisory’s schedule included case work 
and different trainings, from presentation and problem solv-
ing to PowerPoint and Excel. Overall, training was quite a 
large part of NIP, but instead of regular sitting in a classroom, 
these sessions included a lot of interesting program and net-
working. After daily sessions, the evenings had more or less 
organized activities, such as dinners outside, a party at the 
hotel and visiting Toledo and Madrid. Maybe some exploring 
of the local nightlife as well.

Got to love the different projects
After Toledo, it was time to get to the office and start work-
ing on client projects. It has been motivating to see that as a 
new consultant, you get a lot of responsibility and it is easy 
to see the results of your work. During the last few months I 
have been a part of multiple client projects, which have been 
related to market analysis and commercialization of a new 
technology.

Tommi and Valtteri have been part of sales proposals, smaller 
and larger technology projects and gotten familiar with EY’s 
data analytics competences. At EY you usually get started 
with client projects during the first days. Sales proposals are 
also something you will get to work with from the beginning.

What does motivate at EY?
What is it then at EY that motivates you every day? Tuomas, 
Tommi and Valtteri share their thoughts about EY and why 
have they enjoyed their time here so far.

”One of the great things is the work community. For me it is 
important to work with great colleagues, who are not only 
experts at what they do, but also good company during and 
outside of work. People are probably the biggest reason why 
I have been able to find my place at EY so quickly. On the 
other hand, fast pace of learning, challenging projects and 
diverse tasks are also increasing my motivation for every day 
work” -Tuomas Suomi

”You are never bored. Projects are very interesting and you 
are constantly learning new things. However, it is the people 
you work (and spend free time) with, that is the best at EY. I 
have been working a lot across team boundaries and gotten 
to know a big group of great colleagues from both Finland 

and the rest of the world. People are highly motivated towards 
their work and real professionals in it, but also very good com-
pany.” -Tommi Parviainen

”People, interesting projects and continuous learning are the 
things that motivate me the most. A good example of the great 
atmosphere in here is that we have spent time together out-
side of work as well, for example driving carting and hiking. 
The biggest professional development at EY comes from client   
projects, but we also have possibilities for training and educa-
tion, which can help you prepare for future projects and steer 
your own career. For example, I have been a part of trainings 
and certificates related to presentations, artificial intelligence, 
machine learning, project management and robot process 
automation.” -Valtteri Ojansuu

EY as a company
Some five to ten years ago some might have though EY as just 
an auditing company. Today it is much more. EY is divided 
in service lines, which are Advisory, Financial Service Of-
fice, Transaction Advisory Services, Audit and Tax and Law.           
Advisory is divided in competency areas (or teams), which are 
Customer & Strategy, Supply Chain & Operations, Technolo-
gy Consulting, Finance & Performance Management and Risk. 
The project team can be formed across teams or even services 
lines, which adds to the possibilities we have to offer.

If you want to become a colleague of 
Tuomas, Valtteri and Tommi in the fu-
ture, go check out EY’s career opportu-
nities from: https://www.ey.com/fi/fi/
careers

3.

2.
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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

FUKSITHAASTE

Kesävaihto Hampurissa
TEKSTI: TOPI TIILIKAINEN
KUVAT: TOPI TIILIKAINEN

Vaihtoon lähteminen oli minulle selvää jo yliopistoon tullessa, 
mutta en ollut vielä päättänyt vaihtokohdetta. Vaihtoehtoina 
pidin Aasiaa, Saksaa ja Yhdysvaltoja. Selailin vaihtoraportteja 
tehdessäni päätöstä ja päädyin lopulta valinnassani Saksaan, 
sillä halusin kehittää saksan kielen taitoani paremmaksi. Kau-
pungiksi valikoitui Hampuri, sillä olin käynyt siellä lomalla 
aiemmin ja pidin kaupungista paljon. 

Missasin vaihtoonhakuajan, mutta ajattelin, että yrittänyttä ei 
laiteta ja tein vaihtohakemuksen noin 10 kuukautta myöhässä 
:D Paikkoja oli kuitenkin seuraavalle kesälukukaudelle tar-
jolla ja hakemus hyväksyttiin! Pääsin edistämään opintojani 
hyvällä tahdilla; vuoteeni mahtui (lähes) 5 periodia opintoja, 
sillä saksalaisten lukukaudet alkavat myöhempään ja loppuvat 
myöhempään (kesälukukausi 1.4. – 30.9.), joten kesä on nor-
maalia opiskeluaikaa. 

Lähdin Hampuriin pari päivää ennen koulun alkua, eli  maa-
liskuun lopulla. Koulun ensimmäisinä päivinä täytimme yli-
opiston vaatimat dokumentit, ilmoittauduimme kursseille 
sekä saimme ohjeita kaupungin vaatimien dokumenttien täyt-
töön. Ensimmäisinä päivinä oli muutama tutoreiden ohjaa-
ma  tervetulo- ja ryhmäytymistapahtuma. Tällöin tutustuin 
suurimpaan osaan samaan aikaan saapuneista vaihto-opiske-
lijoista. 

Vaihto-opiskelijoiden ajatellaan useimmiten priorisoivan 
bilettämisen ensimmäiseksi, opiskelut tulevat vasta sen jäl-
keen. Valitettavasti omalla kohdallani priorisointi meni aivan 
väärin ja opiskelin päätoimisesti. Onnekseni saksalaiset 
opiskelukaverit olivat valinneet saman taktiikan – hajoilimme 
koululla päivisin niin kauan, että vesipullotkin alkoivat näyt-
tää oluilta. Opiskelu oli ihan kivaa, mutta olisin voinut jättää 
ottamatta sen ylimääräisen 6op kansantalouden kurssin ”:D”.

Hintataso Saksassa oli hieman alhaisempi kuin Suomessa, 
joten opiskelijan tuloilla voi jopa ajaa kerran kuussa taksilla 
baarista kotiin. Paikallinen kulttuuri on verrattain saman-
laista suomalaiseen ja pohjoismaiseen kulttuuriin verrat-
tuna. En kokenut juurikaan kulttuurishokkia, joten elämä 
Hampurissa oli helppoa. Tosin, Hampurin väestöstä 1/3 on 
ulkomaalaistaustaisia, joten kulttuuria oli myös rikkaasti tar-
jolla. Erilaisia tapahtumia oli tarjolla päivittäin Facebookissa. 
Opiskelijaelämä ei ollut kuitenkaan yhtä selvästi esillä kuin 
Tampereella, sillä opiskelijoiden tapahtumat hukkuivat hel-
posti kaikkien   muiden tapahtumien joukkoon. Tästä huoli-
matta tapahtumat olivat yleisesti hyviä ja helposti osallistut-
tavissa.

Ylimitoitetuista opiskeluista huolimatta vaihdossa oli kivaa, 
sillä tutustuin suureen määrään uusia ihmisiä sekä kerkesin 
kuitenkin hiukan reissata ja rällätä viikonloppuisin.

Seuraavaksi haaste heitetään Joonas Kautolle, joka saa kertoa 
lukuisista ekskursioreissuistaan ja niiden ohessa kertyneestä 
kokemuksesta.

25.1.2019, FINLANDIA-TALO

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu: 
cgi.fi/future-talent >
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Kiitos 
Tampereen teknillisen yliopiston 

ylioppilaskunnalle yhteisistä vuosista & 
unohtumattomista hetkistä niiden varrella

Rakkaudella,
Tuotantotalouden kilta Indecs ry


