Tule töihin Oscarille!
Oscar Software Oy on ohjelmistotalo, joka tarjoaa yrityksille softaa ja palveluja. Yritykset saavat Oscarilta ratkaisut ja palvelut toiminnanohjaukseen, verkkoliiketoimintaan ja
taloushallintoon. Oscarin liiketoiminta laajenee koko ajan, ja joukkoon haetaan jatkuvasti
lisää rautaisia ammattilaisia sekä innostuneita tulevaisuuden kykyjä.
Oscarilta löytyy mahdollisuuksia, olet sitten urapolkusi missä vaiheessa tahansa. Monet opiskelijat
työskentelevät Oscarilla opintojen ohessa. Valmistumisen kynnyksellä oleville opiskelijoille tai jo
valmistuneille ja työuraansa aloitteleville osaajille on myös tarjolla monenlaisia tehtäviä. Tällä hetkellä työmahdollisuuksia on kehitys- ja projektitehtävissä, taloushallinnon ja HR-palveluiden parissa
sekä myynnissä ja markkinoinnissa.
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Indecsiltä valmistunut Pavel Pendikainen työskentelee Oscarilla projektipäällikkönä ERP-ratkaisuissa. Mieheltä sujuu hyvin myös wakeboarding, josta kuvassa tyylinäyte tämän kesän OscarFesteiltä!
Työssään projektipäällikkönä Pavel ottaa pallon haltuun siinä vaiheessa, kun myynti on kotiuttanut
kaupat ja sopimukset on allekirjoitettu.
- Hyppään autoon ja ajan asiakkaan luo kartoittamaan heidän prosessinsa. Karkeasti ottaen,
minulle maksetaan siitä, että tutustun työkseni erilaisiin yrityksiin. Kun olen päässyt jyvälle yrityksen toiminnasta aina ruohonjuuritasolle asti, otan järjestelmän käyttöön ja autan sen jälkeen asiakasta saamaan paremman otteen heidän toiminnanohjaamisestaan Oscarin avulla. Tämä työ on
antanut minulle mahdollisuuden päästä testaamaan koulussa opittuja teorioita tosielämän tilanteisiin, kertoo Pavel Pendikainen.
Lue lisää uramahdollisuuksista Oscarilla osoitteesta careers.oscar.fi
#töissäoscarilla

Julkaisija ja kustantaja:
Tuotantotalouden kilta Indecs ry
hallitus@indecs.fi
www.indecs.fi

Päätoimittaja&taitto:
Emmi Kekäle
infacto@indecs.fi

Painopaikka:
Nekapaino Oy

Logo:
Henri Lautamäki

Kansikuvassa:
Lakitus UlkoXQ:lta, kuvaaja
Leevi Törnblom

Painomäärä: 50 kpl
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Päätoimittajan syksyisiä mietteitä

Puheenjohtajan syysterveiset

TEKSTI: EMMI KEKÄLE

TEKSTI: ELLI-NOORA MÄKITALO
KUVA: AKSELI LAHDENSUO

Kesän on perinteisesti ajateltu olevan aika, jolloin ehtii
rentoutumaan ja keräämään voimia tulevaa vuotta
varten. Oma kesäni oli tällainen, eikä se vaikuttanut
loppuvan kunnes eräänä päivänä huomasin
jääkylmien vesipisaroiden tippuvan taivaalta itseni
sekä kullankeltaisten puiden lehtien päälle. Verrattuna
viime kevääseen, kesän jälkeen mukana oli jäänyt
rentoutunut ja jaksava olo, vaikka tavallaan asetelma
koulun alkaessa oli sama kuin keväällä.
Ennen yliopisto-opintojani opinnoilta jäänyt vapaaaika kului erilaisten harrastusten parissa, ja fuksivuoden
koittaessa uudella paikkakunnalla, harrastukset
jäivät aktiivisen opiskelijaelämän rientojen tieltä.
Tänä syksynä päätin palata lukioaikojen tunnelmiin
ja hyppäsin uima-altaaseen pitkästä aikaa. Aloitin
myös rakkaan musiikkiharrastukseni uudestaan ja nyt
vietänkin keskiviikko-iltani viulun parissa.
Vaativien opintojen ohella on tärkeää tehdä jotain, mikä
vie ajatukset muualle ja jossa pääsee ”suorittamaan
ja suoriutumaan”. Tai ehkei pitäisi ajatella harrastusta
suorittamisena, vaan jonkinlaisena uutenna mittarina
pohtia omaa osaamista: jos omaa suorituskykyä mittaa
vain opinnoissa menestymiseen niinkin taitavassa
ympäristössä kuin Indecs tai yliopistomme, ovat
opintoihin kohdistuvat paineet paljon suuremmat
ja tuloksena on heikentyvät arvosanat tai mitä
luultavammin ainakin stressaantunut olo.
Toivonkin, että jokainen teistä muistaa pitää mukanaan
vapaa-ajalla harrastuksia tai tekemistä, jossa ennen
kaikkea ajatukset pääsevät lomalle ja jossa voi tuntea
olevansa hyvä tai kehittyvä, ja jonka ääreen on aina
kiva palata.
Vaikka harrastusten parissa arki voisi tuntua lomalta, on
kiva välillä myös ihan oikeasti lomailla. Voin suositella
lämpimästi esimerkiksi Gdanskia, joka näkyy sivun
kuvissa. (Huikea kohde syksyn LGE:lle!)
Rentouttavaa arkea toivottaen,

Emmi Kekäle
Päätoimittaja

Kesän jälkeen killan toiminta on lähtenyt nopeasti
liikkeelle ja nyt killassamme pyörii taas joukko uusia
fukseja. Jokaiselle fuksille haluan toivottaa mitä vauhdikkainta fuksivuotta. Ottakaa siitä ihan kaikki irti heti
alusta lähtien!
Tänä vuonna killan toimintaa on pyritty kehittämään
monin tavoin. Monia asioita on jo tehty, ja monia tullaan tekemään vielä syksyn aikana. Esimerkiksi KCP-kokouksessa päätettiin hakea killalle y-tunnusta helpottamaan esimerkiksi laskutusta sekä mahdollistamaan
MobilePayn käyttöönoton maksuvälineenä. Kevään lopulla toteutimme myös jäsenistökyselyn ikään kuin välitarkistuksena tsekkaamaan, millaisena killan toiminta
eri sektoreilla tällä hetkellä nähdään. Kyselystä saatiin
hyvää inputtia muun muassa jäsenistön lempitapahtumista sekä viestintäkanavien kehittämistarpeista, joten
kiitoksia kaikille vastaajille.
Kehittämistyötä on tehdä myös Tuotantotalouden
yksikön puolella, sillä kesän ajan heillä oli palkattuna
meidän opiskelijamme Joonas Karaila pohtimaan, miten tuotantotalouden opintoja voitaisiin kehittää, sekä
ideoimaan konkreettisia ehdotuksia näiden toteuttamiseksi. Yksi tällainen on eri kurssien vierailuluentojen
markkinointi, ja olemmekin jo sopineet yksikön kanssa,
että Indecsin tiedotuskanavissa sekä jäsenistökalenterissa tullaan jatkossa mainostamaan myös näitä.
Syksy alkaa pikkuhiljaa kääntyä myös siihen asentoon,
että ensi vuoden hallitustoimijoiden haku käynnistyy.
Lehden myöhemmiltä sivuilta voit lukea lisää hallitustoiminnasta ja hakuun liittyvistä syksyn tapahtumista.
Kaikki nykyiset hallitustoimijat vastaavat myös mielellään mihin tahansa kysymyksiin. Voin itse suositella
kiltatoimintaa täydestä sydämestäni ihan jokaiselle fuksista alkaen: nämä ovat ihan parhaita hommia.
Haluan toivottaa kaikille hyvää syksyä ja valtavasti
tsemppiä opintoihin. Muistakaa myös huolehtia työnteon ja vapaa-ajan tasapainosta!
Syysterkuin,

Elli-Noora Mäkitalo
Puheenjohtaja
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Kuvassa puheenjohtaja nautiskelee ystäviensä kanssa
auringosta
UlkoXQ:n
viinitilavierailulla
Kreikan
Thessalonikissa. Matkan muut kohteet olivat Albanian
Sarande ja Tirana sekä Pohjois-Makedonian Skopje (viimeinen
puheenjohtajan ehdoton suosikki).
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TEKin terveiset
KUVA: ANTON PIKKUPEURA
TEKSTI: JESSE VARIS

Noniin, syksy on taas potkaistu vauhdilla käyntiin, kampuksella vilisee uusia naamoja, kurssien dedikset alkavat
paukkua ja ehkä muutamassa tapahtumassa on jo käyty kavereiden kanssa. Varsinkin nuorempien opiskelijodien
tiedoksi, pian on ensimmäinen mahdollisuus hakeutua hallitustoimintaan mukaan. Hallitukseen kannattaa
ehdottamasti hakeutua ja sitä kautta voit vaikka olla seuraa kiltayhdyshenkilö TEKille. :)
Muistutuksena tähän väliin, että jos TEKin suuntaan on tullut mitään kysymysmerkkejä, niin kannattaa ehdottomasti
tulla nykäisemään hihasta tai pistää vaikka viestiä. Se on kuitenkin ainut syy mitä varten me kiltayhdyshenkilöt
olemme olemassa.
Jos TEK kuulostaa vieraalta termiltä vielä tässä kohtaa, on mahdollisuus, että et välttämättä ole jäsen. Opiskelijana
kannattaa ehdottomasti olla TEKin jäsen. Tämä pätee kaikille ihan fukseista viimeisiä kurssejaan käyville, joten
vanhempienkaan opiskelijoiden ei tarvitse pelätä, sillä TEKin(:D) voitte olla TEKin jäseniä. Muistutuksena, TEKin
opiskelijajäsenyys ei maksa mitään, eikä myöskään velvoita mihinkään. Sen sijaan jäsenyys tarjoaa monia etuja sekä
palveluita ilmaisesta lakineuvonnasta jäsenetulehtiin. Liitymisen voi hoitaa olemalla allekirjoittaneeseen yhteydessä
tai netissä tek.fi/liityopiskelija.
Sen pidemmittä tarinoitta, nauttikaa alkaneesta syksystä. Muistakaa pitää hauskaa ja opiskelkaa ahkerasti!

Sinustako Halloped?
TEKSTI: LASSI MÄKINEN
KUVA: TT-KAMERAT

Halloped eli hallinnon opiskelijaedustaja – sana, joka ei
minulle kertonut vielä toisena opiskeluvuotena mitään.
Istuin bussissa kohti Hervantaa yön pikkutunneilla, kun
ystäväni kertoi, että silloiseen TTY:n konsistoriin olisi
varahallopedin paikka vapaana. Minut houkuteltiin
hakemaan seuraavin teesein: siitä saa rahaa, eikä varajäsenen tarvitse käydä kuin muutamassa kokouksessa
vuodessa! Olin saman tien myyty, sillä kuulosti, että
näistä halloped-hommista oppisi paljon ja yliopiston
”akateemisessa hallituksessa” istuminen näyttäisi varmasti CV:ssä hyvältä.
Tulin valituksi hakemaani tehtävään ja sen myötä kiinnostukseni opiskelijoiden edun ajamiseen oikeastaan
syttyi. Opiskelijaedustajat olivat tuolloin ja ovat vieläkin hyvin organisoituneita tehtävää suorittaessaan.
Ennen kokouksia käytiin rennolla lounaalla, jossa yhdessä opiskelijoiden kesken pohdittiin, että mitkä ovat
keskeisimmät asiat, joita tuodaan kokouksessa esiin.
Lisäksi mietittiin, tarvitseeko esityslistan ulkopuolelta
tuoda harmittavia tai ylistettäviä asioita keskusteluun.
Asioiden keskustelu yliopiston henkilöstön ja ylimmän
johdonkin kanssa oli tuolloin, ja on edelleenkin jouhevaa - yhteisten tavoitteiden eteen työskennellään turhaa mukisematta.

“Millä teeseillä nyt itse myisin
hallopedin tehtäviä jollekin
muulle? Raha, maine ja kunnia... ”
-Lassi Mäkinen
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Ilman tuota ainutkertaista kokemusta en varmastikaan
olisi hakenut muutamaa vuotta myöhemmin ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi ja vielä puheenjohtajavuoden jälkeen uuden yliopiston hallopediksi. Nykyään
toimin hallopedina ENS:n tiedekuntaneuvostossa, koulutusneuvostossa ja muutoksenhakulautakunnassa.
Kolme halloped-tehtävääni ovat hyvin erilaisia, mutta
voin suositella jokaista niistä (ja muitakin) erittäin lämpimästi:
1. Tiedekuntaneuvostossa tapaa tiedekunnan yksiköiden väkeä ja dekaania, joille voi helposti välittää opiskelijoiden terveisiä aina huonosti vedetystä kurssista
killan jäsenistökyselyn tuloksiin.
2. Koulutusneuvostossa pääsee jyvälle siitä, minkälaisilla tavoilla yliopistossa kehitetään koulutusta ja pääsee
heittämään yläfemmoja välillä rehtorin kanssa. Muutoksenhakulautakunnassa ”käsitellään valituksia”, mut-

ta se on oivallinen näyttämö päästä kärryille suomalaisen yhteiskunnan byrokratiakoneistoista.
3. Tiedekuntaneuvostosta ja muutoksenhakulautakunnasta maksetaan 40€ kokouspalkkio per kokous, jonka
saa vaikka ei kokouksessa avaisi suutaan kuin hengittämistä varten. Lisäksi nämä ovat niitä luottamustehtäviä
CV:hen, jotka kuulostavat hyvin vakavilta!
Millä teeseillä nyt itse myisin hallopedin tehtäviä jollekin muulle? Raha, maine ja kunnia... Hallopedin tehtävät ovat melkeinpä ainoa tapa päästä tekemään
läheistä yhteistyötä yliopiston henkilöstön kanssa ja
näkemään miten yliopisto oikeasti toimii. Samalla pääset antamaan palautetta niin yliopiston, kuin tiedekunnankin toiminnasta suoraan henkilöstölle, eikä sinun
tarvitse tyytyä pelkkään KAIKU-palautteessa nillittämiseen. Halloped -tehtävien myötä tulet huomaamaan,
että yliopiston henkilöstö ja ylimmät johtajatkin ovat
vain ihmisiä. Tehtävissä PNVT-taitosi (puheviestintä ja
neuvottelutaidot) kehittyvät – taidot, jotka ovat tärkeitä missä tahansa tulevaisuuden työtehtävässä. Kannattaa siis hakea mukaan toimintaan ja ajamaan opiskelijan etuja yliopiston hallintoon!

Lassi Mäkinen
Indecsin halloped
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Balkanin valloitus: UlkoXQ 2019

Meet Aaro
“If you want to develop yourself
with the support of great people
around you, I recommend an
internship at McKinsey. We
work in teams, closely with
our clients. This is a place for
people who like people.”
Aaro Koski
Aalto University,
Industrial Engineering
Intern in 2019

TEKSTI: JUHO NOUSIAINEN & WALTTERI SAMULI
KUVAT: LEEVI TÖRNBLOM, TOMASH GROEN, ANNIINA MORELIUS & ELINA ALA-MÄYRY

“On ollu uskomaton reissu, ratsastettu korkeimmilla huipuilla, syvimmissä laaksoissa – mut edelleen ollaan hengissä. Tuntuu, et kaikki on nähty. Tää elämä on nielassu
mut kokonaan, ja kaikki muu on jäänyt paitsioon.” (Jare Tiihonen, 2017)
Torstai

Retkikuntamme kokoontui 12.9. klo 12 Tietotalon
parkkipaikalle, jossa tunnelma oli odottavainen ja
laukut oli pakattu täyteen reissumieltä. Waltterin
pieneen laukkuun ja Niken jumppakassiin ei paljon
muuta mahtunutkaan. Heti alkuun on myös hyvä
tehdä selväksi, että allekirjoittaneilla ei ollut osaa
eikä arpaa matkan järjestämisessä, vaan tavoitteena
oli nauttia kyydistä kaikin aistein. Alkumaljojen
jälkeen bussin nokka kääntyi kohti Lappeenrannan
lentoasemaa, ja seurueemme saikin välittömästi
ensipuraisun
korvia
hellivään
XQ-levyyn.
Illan
koittaessa
saavuimme
kaatosateen
saattelemana
Kreikan
Thessalonikiin,
josta
siirryimmekin
kohti
ensimmäistä
hostellia
ja
kulinaristisia
makuelämyksiä.
Seurueen
nälkäisimmät suut tarttuivat heti ensimmäiseen
etäisesti ravintolaa muistuttavaan paikkaan –
huolimatta ilmeisen korkeasta ruokamyrkytysriskistä.

McKinseyFinland
www.mckinsey.com/careers | www.mckinsey.fi

Perjantai
Ensimmäisen aamupäivän agenda oli kaupunkikierros,
jonka merkittävin rasti oli näköalatorni – muita
nähtävyyksiä ei sitten paljon nähtykään. Päivällä
siirryimme kovin odotuksin kohti viinitila-excua,
johon kuljettajallamme Ristolla (os. Christos) oli pieniä
navigointiteknisiä ongelmia. Viinitilalla tutustuimme
viinin valmistuksen saloihin sekä historiaan, minkä
jälkeen pääsimme nauttimaan ensiluokkaisista viineistä.
Varsinkin talon punaviini ansaitsee erityismaininnan;
maun ollessa pallomainen, olematta kuitenkaan pyöreä.
Viinien esittelijän kapeakatseisen tulkinnan ohelle
lanseerasimme uuden käsitteen, Drinkabilityn (suom.
juomakelpoisuus),
tukemaan
juoma-arvosteluja.
Tarjoilun jälkeen jotkut päättivät varmistaa myös muun
tuotannon juomakelpoisuuden ottamalla laajemman
maistelukattauksen tilan baarin puolella. Myöhemmin
nautimme Thessalonikin illasta puistokeiton sekä baarien
merkeissä, ja jotkut saattoivat jopa päätyä seuraamaan
paikallisen indie punk -yhtyeen performanssia eturivistä.
Infacto 3/2019
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Lauantai
Aamun
koitteessa
lähdimme
suuntaamaan
kohti
Albaniaa muutaman välietapin kautta. Pysähdyimme
viihtyisässä Loannian kaupungissa Kreikan puolella,
josta matka jatkui kohti päämärän liepeiltä löytyvää
luonnonihmettä. Matkaajat pääsivät virkistäytymään Blue
Eye -nimisen lähteen kirkkaassa, mutta hyytävässä vedessä.

Edellisiltana luodut ulkosuhteet kuitenkin nostivat päätään, ja otimme yhteyden paikalliseen taksikuskiin,
joka neuvoikin meille lyhyimmän tien sopivalle tanhupaikalle. Tanssimisesta enemmän intoutunut osajoukko
noteerasi myöhemmin myös toisen kutsuvan kuppilan. Tämä kirkkain neonvaloin koristeltu anniskeluravintola
ei tarjonnut mahdollisuutta kieltäytyä, ja menu tarjosikin silmänruokaa niin herroille kuin rouville.

Matkan toisena majoituskaupunkina toimi Albanian
länsirannikolla
sijaitseva
Sarande.
Siellä
teimme
tuttavuutta
myös
puolalaiseen
opiskelijaporukkaan,
joka oli järjestänyt excun ilman yritysvierailuja. Sangrian
täyteisen Illan aikana muodostui useita ikonisia hetkiä, joista
mainittakoon uintimahdollisuuden tarjonnut rantabaari,
aamuyön kreikkalais-roomalaiset painimittelöt hostellin
viereisessä jalkapallopyhätössä sekä 23. viikkotiedotteen
loppukevennyksestä löytyvä videoklippi. Futiskentälle oli
tarkoituksena mennä ensisijaisesti pelaamaan jalkapalloa
hostellin isännän tarjoamalla lentopallolla, mutta
parin rankkarin jälkeen fyysisemmät lajit veivät voiton.
Sunnuntai
Matka jatkui aamulla kohti Butrint-raunioita, jossa
kiertelimme porottavan auringon alla. Raunioiden
jäädessä taakse, Risto kuljetti joukkomme nauttimaan
Ksamil-rannan kristallin kirkkaista vesistä sekä hienosta
hiekasta. Uiskentelua seuranneen pitkän bussimatkan
jälkeen selvisimme Albanian pääkaupunkiin,
Tiranaan, jossa vietimme iltaa rennoissa merkeissä –
lukuun ottamatta muutamia edellisiltana merisiilien
päälle astuneita epäonnen sotureita, jotka katsastivat
paikallisen terveydenhuollon tason. ”Spiky animalin”
piikkejä ihmetteli paikallisessa Terveystalossa kolme
(3) lääkäriä, jotka yhteistuumin poistivat kriittisimmät
piikit käytännössä ilmaiseksi. Illan aikana laajennettiin
myös ulkosuhteita albanialaiseen taksikuskiin,
mikä osoittautui myöhemmin kullanarvoiseksi.
Maanantai
Tiranasta lähdimme päiväreissulle lähikaupunki Dürresiin, jossa
vierailimme Albanian suurimmassa satamassa. Exculla oli tarjolla
melkoiset kalvosulkeiset, mutta Excupelin tiimoilta esitetyt äärimmäisen
relevantit kysymykset mm. Laurin äitiin liittyen saivat kuitenkin pidettyä
enemmistön silmäpareista auki, säilyttäen Professori Markkasen
ryhmän arvokkuuden. Tämän jälkeen pääsimme näkemään muutaman
toimettoman nosturin sekä paikallisen matkustajaterminaalin.
Excun jälkeen suuntasimme yhteiselle päivälliselle Dajt-vuoren huipulle.
Matka vuoren huipulle taitettiin ihaillen maisemia gondolihissistä, eikä
suurin ikkunoin varustetun ravintolan näkymissäkään ollut moitteen
sijaa. Illalla kokoonnuimme Tiranan keskusaukiolle, missä miteltiin
kurssien välisestä flunkyball-mestaruudesta sekä perinteikkään
mulinajuoksun herruudesta. Flunkyballin vei suvereenisti nimiinsä
kuparikäyrän edustajat, kun taas mulinajuoksun voittajaksi kruunattiin
ulkoXQ-veteraani JJ.
Aukion laidalla oli myös näyttävä 2-kerroksinen karuselli,
joka
houkutteli
hevostensa
selkään
niin
lapsenmieliset
kuin
myös
vähemmän
lapsenmieliset
excuilijat.
Väkeä
alkoi kuitenkin karusellin kylmetessä hieman huolestuttaa,
löytäisimmekö illan arvoista jatkopaikkaa näin maanantai-iltana.

Tiistai
Lähdimme siirtymään kohti Pohjois-Makedoniaa. Tässä vaiheessa reissua
alallemme ominainen optimointi oli jo vahvasti havaittavissa, sillä kohteiden
täysi potentiaali haluttiin hyödyntää. Hostelleissa nukuttiin tuskin lainkaan,
mutta bussimatkat taittuivat ripeästi silmät kiinni. Ensimmäinen herätyspaikka
olikin pikkukaupunki nimeltä Ohrid, josta matka jatkui aikanaan kohti
pääkaupunki Skopjea. Siellä meitä olikin vastassa viidennen vuosikurssin
varjoexcuilijat, jotka järjestivät meille puisto-olympialaiset. Puistoon saimme
seuraksemme myös paikallisia ESTIEMereitä, jotka johdattivat meidät
jatkoille paikalliselle ulkoklubille, jossa tanssiminen oli ilmeisesti kiellettyä
– ainakin paikallisten mammojen reaktioista päätellen. Tämä ei kuitenkaan
juuri estänyt seuruettamme laittamasta jalalla koreasti. UlkoXQ:lla on myös
perinteisesti käyty kylpemässä suihkulähteissä, eikä tämäkään vuosi tehnyt
poikkeusta. Corona™-pullojen ankara tyhjentäminen sai suomalaisen mielen
avartumaan ja vähäisenkin epävarmuuden kaikkoamaan runsaslukuisen,
joskin hieman miesvoittoisen, porukan sukeltaessa lähteeseen.
Keskiviikko
Edes kylmä suihku ei pelastanut aamua, vaan myöhään
venynyt edellisilta painoi excuilijoiden harteilla. Tällä kertaa
ohimon jomotusta ei kuitenkaan päässyt nukkumaan
pois bussissa, sillä tie vei yritysvierailulle. Ekskursion
kohteena oli junajarruja valmistava Wabtec, jonka
pitämä esitys tarjosi kuitenkin hieman liikaa flashbackeja
TeTaPK:n luennoilta. Lean-filosofian perinpohjaisen
kertaamisen jälkeen siirryimme kaupungin keskustaan,
jossa ESTIEMerit veivät meidät suosittelemaansa
ruokapaikkaan. Ravintolalle ei kuitenkaan herunut
seurueeltamme kovin montaa Michelin-tähteä, ja vaikutti
lähinnä siltä, että ravintoloitsija oli todennäköisesti
jonkun ESTIEMerin faija. Ilta alkoi International Nightin
merkeissä, jonka päätteeksi meille pidettiin pikainen
kampuskierros, mistä jäi parhaiten mieleen 2 vuotta
sitten ryöstetty kiltahuone. Väsymättömimmät excuilijat
lähtivät vielä viimeisen illan kunniaksi suorittamaan
annettua
tehtävälistaa
pienelle
pubirundille.
Torstai
Lähtöpäivän aamu koitti, ja tällä kertaa univelkoja pääsi
kuittaamaan kunnolla, sillä luvassa oli matkustamisen
täyteinen päivä. Suomeen saavuttuamme meitä oli vastassa
galsa blosis. Reissun alussa lähinnä vitsiltä kuulostaneet
Kolmiot alkoivat illan edetessä houkuttelemaan yhä
useampia. Noin kolmasosa porukasta päättikin, että yksi
ilta ei tunnu enää miltään tämmöisen viikon jälkeen, ja
suuntasikin Rantaan katkaisemaan putken kunnialla.

Sincerely yours,

Content Creators J & W
Infacto 3/2019
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Vaellusta ja viiniä maustettuna ESTIEMillä
TEKSTI: MIKKO SAIRANEN
KUVAT: MIKKO SAIRANEN, GOOGLE & ESTIEMER NRO 1

Ennen vaihtoonlähtöä oli mukavasti aikaa hakea lisäväriä syyskuuhun Itävallan Grazista, jossa järjestettiin toista kertaa ESTIEMin Hike & Wine Bootcamp -tapahtuma. Viiteen päivään mahtuikin aimo annos seikkailua ja
keskieurooppalaista kulttuuria, niin nestemäisessä kuin kiinteässäkin muodossa.
Ensimmäinen kokonainen päivä tarjosi heti hienon haikin, kun suuntasimme Grazin eteläpuolella sijaitsevalle Bärenschützklammille. Paikan erikoisuutena oli siis kolminumeroinen määrä puusiltoja, joita pitkin saattoi
nousta vuoristojoen luomassa kanjonissa ylös vuorenrinnettä. Ylhäällä
saimme perinteisen itävaltalaisen lounaan, eli leipää laajan kinkku- ja juustovalikoiman kera. Tarjolla oli monella aterialla myös sinappia, joka näytti
ja tuntui juustoraasteelta. Sellaista. Illalla pääsimme vierailulle upeaan kaupungintaloon, jossa meille oli tarjolla komea illallisbuffet. Kaikki pääsivät
myös maistelemaan valtaa pormestarintuolilla.
Graz on sympaattinen, pitkän historian omaava opiskelijakaupunki Styrian maakunnassa. Kyseessä on
Itävallan toiseksi suurin kaupunki, vaikkei se juuri
Tamperetta väkirikkaampi olekaan. Toisen päivän
ohjelmaan kuului opastettu kaupunkikierros, jonka
aikana tunnelmallinen vanhakaupunki tuli viimeistäänkin tutuksi. Kaupungin näkyvin tunnusmerkki
on Linnavuori, Schlossberg, joka kohoaa suoraan keskustasta yli sadan metrin korkeuteen. Vuoren sisään
on vastikään rakennettu maailman suurin sisäliukumäki, jonka kävimme luonnollisesti kokeilemassa.
Loppuviikon kohokohtiin kuului ehdottomasti Aufsteirern, maan suurin festivaali, joka täytti vanhankaupungin kadut itävaltalaisilla perinneruoilla, -juomilla
sekä -musiikilla. Lederhosenit ja dirndlit valtasivat katukuvan tapahtuman aikana. Festarit tarjosivat myös
oivan tilaisuuden maistella sturmia, herkullista kesken käymisen tarjoiltavaksi tuotua viiniä, jota on saatavilla nimenomaan tähän vuodenaikaan. Hauska yksityiskohta sturmista on, että sen alkoholipitoisuutta
ei ikinä tiedetä tarkasti.

Mikäli Hike&Wine:n orastava perinne saa jatkoa,
suosittelen ilman muuta osallistumaan. Järjestelyt
olivat kohdillaan, osallistujat mahtavia ja etenkin
yhdistämällä tapahtuman Wienin visiittiin on kattava Itävalta-kokemus taattu! Ainiin, bonuksena
tuli opittua espanjaa. Kiitos kahden sevillalaisen
ja yhden belgin, tapahtuman epäviralliseksi sloguniksi muodostui ’de puta madre’. Näillä saatesanoilla kehotan kaikkia kanssaopiskelijoita lähtemään
reissuun, uudet tärkeät ja vähemmän tärkeät opit
ovat aina taattuja!
12
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LEAN SIX SIGMA
TEKSTI: ELINA ALA-MÄYRY
KUVA: ESTIEMER NRO 2

One of my highlights during spring semester was a
Lean Six Sigma Green Belt (LSSGB) course in Vienna
organised by ESTIEM. I would say the best things in
the course were absolutely high-level teaching, great
learning materials and gaining new friends around
the Europe. To get the LSSGB certificate one has to do
online exercises before the course, attend the course and to execute a LSSGB project within a year from
the course. In this text I will share my thoughts on my
experience.

Lean Six Sigma is a methodology that relies on a
collaborative team effort to improve performance
by systematically removing waste and reducing
variation. It combines Lean manufacturing/Lean
enterprise and Six Sigma to eliminate the eight
kinds of waste (muda).
It is globally used for quality improvement and project management (82% of Fortune top 100 companies, regardless of industry.)
Lean Six Sigma is a management philosophy and a
company culture.

“I am very pleased with the course and
will warmly encourage everyone to
participate in the course if you are even
slightly interested.”

Wednesday was the first day of the course and I was
excited to meet the other participants as well as to
begin the adventure. From Wednesday until next
Tuesday every day was quite similar. We started with
breakfast at 8 at the local ESTIEM guild room and had
lectures and group exercises on the LSS tools until
late dinner. After a long dinner I was always happy to
get back to the hostel and get some sleep before the
following day.
The days went by fast and I could say we were in a
LSS bubble. One day of the course was a bit different
from others; the morning began with an excursion
to a local company Knorr-Bremse. We took a tour at
their factory and enjoyed some light lunch. After that
we could spend some spare time in the city centre
and decided to take a tour at a museum. Also, the
very last day was a bit different because at the end
each participant was awarded with a Green Belt and
a diploma and we were served a gala dinner at Viennese Rathaus.
If you are now considering signing up for a LSSGB
course, I have two tips. Firstly, the course is very intensive, so you do not want to count on the fact that
you are able to do other schoolwork during the course. Secondly, this is a really great opportunity, so you
want to be prepared to study hard and not to expect
late party nights.
Even though participating meant I was not able to
enjoy Teekkariwappu, I have no second thoughts
if it was worth it. I learned so many new things during one week and also got different viewpoints to
some already familiar topics. To conclusion, I am very
pleased with the course and will warmly encourage
everyone to participate in the course if you are even
slightly interested.
-Elina

Infacto 3/2019
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18.-23.8.2019 Fuksiviikko fuksin silmin
										TEKSTI: EMILIA JENSÉN
										KUVAT: ANNIKA HIIPAKKA, ELINA SUURONEN, ANTON PIKKUPEURA

”Puhuessa
ni heidän
kan
nopeasti,
miten sam ssaan huomasin my
ös
anhenkisiä
olivat ja m
ihmiset ym hyvin
iten siistiin
pärilläni
porukkaan
olin saapu
nut.”

Orientaatioviikko – tuo kauhulla ja innolla odotettu uuden elämänvaiheen aloittava viikko alkoi, kun

puntit hieman tutisten saavuin kämppikseni ohjeilla Tieteentorneilta valkohaalaristen täysin tuntemattomien ihmisten
keskelle sunnuntain Kickstart-tapahtumaan. Vaikka olin lähes päättänyt, etten edes uskaltaisi mennä kyseiseen
tapahtumaan, pelko hälveni äkkiä, kun huomasin kaikkien olevan samassa tilanteessa. Puhuessani muiden fuksien
sekä vanhempien indecsläisten kanssa huomasin myös hyvin nopeasti, miten samanhenkisiä ihmiset ympärilläni olivat
ja miten siistiin porukkaan olin saapunut. Ilta kului rattoisasti keskustellen ja beer pongia pelaillen, ja tuntemattomat
ihmiset muuttuivat tuttaviksi. Monet lähtivät ajoissa nukkumaan ollakseen pirteinä tulevan odotetun viikon koitoksissa
ja itse iltamyöhällä kotiin kävellessäni mietin, miten tyytyväinen olin, että olin ilmaantunut paikan päälle. Seuraavalle
päivälle tiesin jo tutorini ja yhden samaan tutorryhmään kuuluvan kanssafuksin.

että
en olo,
in
a
ll
e
s
hvasti
kkoon.”
“ Tuli va yt hyvään jou
yn
on päät

Maanantain kuitenkin kruunasi koulusuunnistus,
jossa pääsimme laittamaan itsemme likoon rasteilla
keksimämme sisääntulon, tehtävien ja lahjonnan
merkeissä yhdessä Man@gerin tutorryhmän kanssa.
Yhdessä tekeminen tiivisti ryhmäämme ja aloin ensi
kertaa sisäistää ajatusta siitä, että mitä nolompia asioita
tekee, sitä hauskempia tarinoita niistä jää kerrottavaksi
ja sitä hauskempaa itsellä loppujen lopuksi on. Vaikka
tehtävän nimi oli koulusuunnistus, ei koulu liiemmin
tullut tutuksi, mutta hauskaa oli senkin edestä.

Maanantai-aamuna

alkoi
varsinainen
orientaatioviikko ja ensimmäiselle ”luennolle”
mennessäni tunnistin heti tutun naaman
luennon alkamista odottamassa. ”Luento”
oli oikeastaan tervetulotilaisuus ja siellä
meidät toivotti tervetulleiksi osa koulun
henkilökunnasta,
kuten
Tampereen
yliopiston rehtori. Se, että olimme enemmän
kuin tervetulleita, ei jäänyt epäselväksi
myöskään Man@gerin ja Indecsin yhteisessä
skumppatilaisuudessa, jossa saimme lisää
tervetulotoivotuksia ja kuohuvaa.

Kun suunnistukset oli suunnistettu, osa ryhmästä lähti
kotiin käymään ja osa porukalla hakemaan pizzaa ja
syömään sitä Ahvenisjärven rannalle. Tämän jälkeen koitti
aika suunnata Peyton Placeen pelaamaan biljardia koko
Mandecs-porukalla. Siellä oli myös karaokea, jossa tietysti
päädyttiin hoilaamaan isolla porukalla Shanghain valoja.
Seuraavana päivänä olivat kuitenkin tiedossa ensimmäiset
bileet, joten monet, minä mukaan lukien, ottivat illan
hieman rauhallisemmin ja nukkumaan mennessä oli taas
kourallinen uusia tuttuja.

Tiistaina

Tilaisuuksien
jälkeen
saimme
tietää
tutorryhmämme ja pienemmällä porukalla
oleminen helpotti tutustumista huomattavasti.
Ennen syömään menoa voin jopa sanoa
oppineeni (lähes) kaikkien ryhmäläistemme
nimet! Ryhmämme lisäksi pääsimme tutustumaan
kiltoihin, mikä avasi teekkarikulttuuria, kun saimme
kuulla tarinoita huoneiden kummallisuuksien
takaa.
14
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koko päivää leimasi odottava tunnelma, kun
luvassa olivat ensimmäiset bileet. Sitä ennen saimme
kuitenkin kuunnella asiaa koulun käytänteistä luennolla ja
kävimme tutustumassa muutamiin kiinnostaviin kerhoihin.
Tämän jälkeen taas monet pääsivät käymään kotona
ja illemmalla keräännyimme yhteen kaikkien Indecsin
fuksien kanssa viettämään aikaa aloitellen grilli-illassa.
Makkaraa ja lettuja popsiessa pääsimme tutustumaan
myös vanhempiin tieteenharjoittajiin sekä hallitukseen.
Pelailimme myös vähän beer pongia ja munan kuljetusta
lusikalla.
The Ekojen Bileiden vihdoin koittaessa lähdimme
laulavana joukkona bussilla kohti Social Clubia. Tuttuja
tuli vastaan sekä jonossa, että itse bileissä ja oli hauskaa
päästä juhlimaan kaikkien fuksien sekä tutoreiden kanssa
yhdessä. Ilta jatkui myös jatkoille ja seuraavana päivänä
oli muutaman tunnin unilla hieman rapsakka olo lähteä
luennolle, mutta myös tyytyväinen hauskan illan jälkeen.
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Keskiviikon

Torstaina

aamun
aloitti
siis
luento
urheilumahdollisuuksista yliopistossa ja sen jälkeen
kokoonnuimme
jälleen
Mandecs-ryhminemme
suunnittelemaan tällä kertaa pubirundia, joka oli seuraavan
päivän tärkeä tapahtuma. Etunurtsilla auringonpaisteessa
saimme yhdessä aikaan rungon sisääntulollemme ja oli
aika siirtyä seuraavaan ohjelmanumeroon. Auringonpaiste
kuitenkin vaihtui sateeseen ja teekkarien perinteisten
lajien kyykän ja kumipelausison pelaaminen jouduttiin
siirtämään sisätiloihin, mikä tarkoitti kyykän vaihtumista
erinäisiin meditaatio- ja venytysharjoituksiin. Tämän
jälkeen pääsimme kuulemaan ESTIEMistä ja nauttimaan
International Nightin tapaan eri maiden herkuista rennosti
lautapelejä pelaillessa.

aamu alkoi IT-luennolla, jonka
jälkeen lähdimme jalostamaan pubirundiideaamme
asuja
hankkimalla.
Asujen
metsästys johdatti meidät luonnollisesti
UFF:ille ja mahdollisimman hölmöjen ja
teemaan sopivien asujen löytämisessä oli
haasteita ja hauskuutta kerrakseen. Tämän
jälkeen kukin lähti tahoillensa, osa kotiin ja
osa koululle. Kovasti tutoreiden kehuman
pubirundin valmistelua jatkettiin yhdessä
myöhemmin illalla aloittelujen yhteydessä
ja meidän porukallemme se tarkoitti
aikamoista
askartelurupeamaa
upeiden
pahvisähköpotkulautojen aikaansaamiseksi.
Sisääntuloa oli tietysti myös harjoiteltava
ja porukka hitsautui yhä tiiviimmin yhteen
yhdessä tehdessä.
Innoissaan ja odottavaisina lähdimme lopulta
kohti itse pubirundia sisääntulot harjoiteltuina
ja loistavat lahjontakeinot takataskussa.
Rundilla pääsimme muun muassa esittelemään
loistavia myyjän- ja näyttelijäntaitojamme, sekä
harrastamaan hieman akrobatiaa. Pubirundin
hyvä meininki jatkui myös Roskan jatkoille,
joissa porukalla tanssiessa ja keskustellessa tuli
vahvasti sellainen olo, että on päätynyt hyvään
joukkoon. Perjantai oli onneksi vapaa, joten ei
haitannut, vaikka torstai-ilta jatkui pitkälle yli
keskiyön.

N
E
E
S
K
ALLITU

HAE H

Hallituspeli:
valitse
alta
yksi
hallituspesti
tehtäväkuvauksineen ja lue loput ohjeet alhaalta
valkoisesta boksista!
TEKSTI: HALLITUS 2019
KUVA:

PUHEENJOHTAJA

Tehtävänä on johtaa hallituksen ja sitä kautta koko killan toimintaa sekä hoitaa edunvalvontaa. Tämä tarkoittaa käytännössä kokousten
ja hallituksen muiden tapahtumien järjestämistä, paljon tapaamisia eri ihmisten kanssa sekä uusia ja vaihtuvia tilanteita ja tehtäviä.

YRITYSVASTAAVA

Tässä pestissä suurin osa ajasta kuluu vanhojen yrityssopimusten uusimiseen yhteistyöfirmojen kanssa sekä uusien solmimiseen.
Toki pestiin kuuluu myös sopimuskohtien täyttäminen, joten yritysvastaava pitää huolta, että esimerkiksi yritysten mainostamat
työpaikat tulevat jäsenistön nähtäväksi ja että xq:t ja yhteistyötapahtumat tulee järjestettyä. Tätä taas tehdään yritystiimiä
koordinoiden eli tiimiläiset yleensä järkkäävät itse tapahtumat ja yritysvastaava huolehtii, että tiimiläiset tietävät, mitä tekevät.

KV-VASTAAVA

KV-vastaava huolehtii yhdessä kv-tiimin kanssa maisterivaiheessa aloittavista ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista sekä
Tampereen ESTIEM-toiminnasta. Näiden lisäksi jäsenistöä tiedotetaan vaihto-opinnoista sekä yliopiston muusta kv-toiminnasta.

RAHASTONHOITAJA

Rahastonhoitajan tehtävä on killan talouden seuranta ja suunnittelu eli käytännössä teen kirjanpitoa, laskutan yhteistyöyrityksiä
ja suunnittelen rahankäyttöä. Loppuvuodesta teen budjetin seuraavalle vuodelle ja viimeisenä tehtävänä laadin tilinpäätöksen.
Pestiin
kanssa.

kuuluu
Tapahtumat

Indecsin
voivat

TAPAHTUMAVASTAAVA

tapahtumista
olla
mitä

vastaaminen
yhdessä
vaan
bommarisitseistä

ja

tapahtumasektorin
ja
-tiimin
vujuista
hyvinvointitapahtumiin!

OPINTOVASTAAVA

Opintovastaava vastaa killan edunvalvonnasta yhdessä puheenjohtajiston kanssa. Tämä toteutuu muun muassa hallopedien koordinoinnin,
koulutusta koskevien keskustelujen seuraamisen, tärkeiden sidosryhmäsuhteiden ylläpitämisen sekä edunvalvontaviestinnän kehittämisen kautta.

SIHTEERI

Sihteeri vastaa killan viikkotiedotteesta ja tekee hallituksen kokouksista pöytäkirjat. Sihteeri on myös vastuussa data- ja mediatiimeistä,
vaikka data- ja mediatoimarit niitä varsinaisesti pyörittävätkin. Sihteeri on perinteisesti hoitanut myös esimerkiksi kiltapaitojen tilauksen.
Varsinaisten vastuiden jälkeen vain taivas on rajana: sihteeri voi esimerkiksi uudistaa viikkistä, maalata killan ovea tai korjata kiltabottia.

FUKSIKAPTEENI

Fuksikapteenin pestiin kuuluu erilaisten fukseille suunnattujen tapahtumien järjestäminen, suurimpana tietenkin orientaatioviikko. Pestiin
kuuluu myös paljon kaikenlaista tiedottamista erilaisista asioista. Tärkein tehtävä on olla mukana ja apuna fukseille koko vuoden ajan.

KOLMIOVASTAAVA

Kolmiovastaavan tärkein tehtävä on Kolmioiden järkkääminen yhdessä Staabin ja Luupin kanssa. Muita tehtäviä ovat esimerkiksi teemojen
keksiminen, härpäkkeiden tilaaminen, haalarimerkkien jakaminen, lippujen myynti, ständien varailu sekä someviestinnän hoitaminen.

TEEKKARIVASTAAVA

Ensisijaisesti teekkarivastaavan vastuualueisiin kuuluu kiltahuone ja muutama vuosittainen tapahtuma, mm. Herwanta Challenge.
Teekkarivastaava vastaa teekkariuden vaalimisesta kilta- ja yliopistoyhteisössä sekä auttaa tapahtumatiimiä erilaisten tapahtumien järjestämisessä.

Onnea valinnastasi ja tervetuloa hallituspyrkyriksi!
Jos valitsemasi pesti ei jostain syystä nyt nappaakaan,
niin voit vielä vaihtaa hakemaasi paikkaa, tai hakea vaikka
useampaankin! Merkkaa kalenteriisi seuraavat tapahtumat
päivämäärineen ja olet jo melkein hallituslainen

Kaiken kaikkiaan orientaatioviikko oli oikein onnistunut aloitus yliopisto-opinnoille ja vaikka hurjaan määrään uusia
ihmisiä tutustuminen tuntui ajoittain rankalta, oli se todella antoisaa. Uskon, että monet minun lisäksi pääsivät
kokemaan aivan uusia asioita ja ylittämään itseään monella tapaa. Kuten Muumien mörkö sanoi joskus, tärkeintä on
osallistuminen (Muumitalo, 2019) ja mielestäni loppu meneekin sitten omalla painollaan.
16
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Opiskelijaelämää opiskelun jälkeen?
Viime kevään jäsenistökyselyssä esiin nousi alumnitoiminnan esittely
Infactossa – otimme haasteen vastaan ja saimme kuin saimmekin alumnihallituksen kertomaan toiminnastaan.
TEKSTI: KARIM HAFEZ
KUVA: LASSI MÄKINEN

Terveiset tuotantotalouden alumneilta!
Aivan kuin fuksius huuhtoutuu Tammerkosken
raikkaassa virtauksessa, myös teekkarista valmistuu
viisas ja filmaattinen Diplomi-insinööri ja näin ollen
alumni. Toivomme.... ja vankasti uskomme, että myös
tämä valaistuksen päivä tulee koittamaan sinulle.
Usko pois, se saattaa tulla yllättäen ja aivan puskista,
vaikka kuinka yrittäisit sitä vältellä. Jättäessäsi taakse
Kiltahuoneen, luennot ja Bommarin, saattaa yllesi
laskeutua usvainen kaapu, kun vuosia kestänyt
tukiverkosto, ja ainainen ”tekeminen” jää taaksesi.
Tämän takia valmistumiseen kannattaa jo hyvissä ajoin
valmistautua henkisesti ja liittyä Tuotantotalouden
alumnien hilpeään verkostoon, joka tulee pitämään
sinusta huolta valmistumisesi jälkeen!
Alumniverkoston tarkoituksena on vaihtaa kuulumisia
vanhojen opiskelutovereiden kanssa ja etenkin
verkostoitua vanhempien ja nuorempien TuTalaisten
kanssa. Alumnihallitus järjestää muutamia tapahtumia
vuodessa sekä spontaanimpia afterwork-tapahtumia,
jossa verkostoituminen on tehty helpoksi. Esimerkiksi
viime keväänä alumnien wappubooli järjstettiin
Vincitin tiloissa Helsingin keskustassa ja tulevana
syksynä saunailta pidetään M-Filesin toimistolla.

“Alumniverkosto
on
tukenut
minua siirtymisessä opiskelijasta
työelämään. On ihanaa, että
opiskelijakavereita näkee vielä
opintojenkin jälkeen erilaisissa
tapahtumissa.”
-Anu Kaukiainen, #Polkadot2014/
DI vuosimallia 2019

Alumniyhteisöön saa liittyä jo neljännen vuosikurssin
kohdalla, jotta alumnin toiminnot tulisi tutuiksi jo
ennen muutosta työelämään. Toimintaan mukaan
pääseminen on hyvin helppoa, klikkaa itsesi Facebook-,
WhatsApp- ja LinkedIn-ryhmiin ja valmistuttuasi täytä
alumnirekisteriin tietosi, jotta saat tulevaisuudessa
tiedot alumnien tapahtumista.
Jos intoa löytyy enemmän ja haluat olla mukana
toiminnan toteuttamisessa ja ideoimisessa, voit hakea
alumnihallitukseen vapaamuotoisella kirjeellä jouluun
mennessä
alumni@indecs.fi.
Tuotantotalouden
alumnihallitus on vapaamuotoinen ryhmä, joka toimii
killan (tai siis nykyään ry:n) jatkeena työelämään
siirtyessä.
Nähdään siis alumnitapahtumissa ja pidetään yhteyttä
opintojen jälkeenkin!
Terveisin,

Tuotantotalouden
Alumnihallitus

kilta

Indecs

ry:n

Your career
is just that;
yours.

Sitsit, bommarietkot, pikkupääsiäinen, vuosijuhlat, kolmiot ja mitä vielä. Indecsin toimijat ovat järjestäneet toistaan huikeampia juhlia jo vuosikymmeniä. Juhlissa on
nähty ties millaisia teemoja ja tunnelmia.
Hankalin järjestely?
Parhaat bileet jota olet järjestänyt?
Miten teema täytyy valita ja miksi se on tärkeä?

You choose it.
You live it.
You make it happen.

@PwC_Suomi

PwC Suomi on vastuullinen suomalainen työnantaja, joka kuuluu kansainvälisesti toimivaan PwC-ketjuun. Suomessa
meitä on yli 1 100 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut,
tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinnan palvelut ja yritysvastuupalvelut.
Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia.
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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.

Kerää kaverit kasaan ja saavu nauttimaan
Suomen suurimmista kuukausittaisista
opiskelijabileistä eli tietysti Kolmioista!

Lukuvuoden kolmiopäivät
		14.11.			28.11.
		30.01.			13.02.
		12.03.			08.04.

Nyt JUURI SINULLA on mahdollisuus päästä jakamaan tarinasi kiltalehdessämme!
Löysin oheisen ilmoituksen Infacton vuoden 2005 vuoden 3. numerosta, ja
mikäs sen parempaa kuin tarjota kaikille mahdollisuus kirjoittaa kiltalehteemme.
Kerro siis huimaava tarina työelämästä, opiskeluista, kansainvälistymisestä,
teekkarikulttuurista tai muusta sisällöstä, jota koet Infacton kaipaavan.
Lähetäthän

juttusi

viimeistään

01.12.2019

osoitteeseen

Lisätietoja voi kysyä samaisesta sähköpostiosoitteesta tai päätoimittajan telegramista @kekale.

PSST...
Tiesitkö, että vuonna 2005 Indecsin
haalariprojektia rahoitettiin astetta
avokätisemmin, kun Nokia maksoi
Indecsin tilille 100 000 €? (Summa
jouduttiin kuitenkin palauttamaan.)

Löydät meidät somesta @kolmiobileet !

Lisää
löydät
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infacto@indecs.fi.

KUVA: JUHO KUIKO

kiinnostavia
faktoja
Indecsin
historiikkelista!
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Läpi projektin aina alkuvaiheista loppusuoralle töitä
hurjalla motivaatiolla paiski yli 30-henkiseksi paisunut
ydintiimi, joka kuvassa nauttii ansaitusta
palkkiomökistään.

Teksti: Pauli Markkanen, järjestäjä & delegaatti
Kuvat: Simon Thome, Markus Henkel, Ilari Leinonen & Anton Pikkupeura
Taitto & kuvatekstit: Jenni Kaipainen

Huhtikuinen Council Meeting Tampere kokosi koto-Manseemme yli 300
ESTIEMeriä lähes 80 paikallisjärjestöstä ympäri Euroopan, tuoden samalla
tämän ESTIEMin suurimman tapahtuman Pohjoismaihin ensimmäistä kertaa
kymmeneen vuoteen. Mukana järkkäämässä oli 85 hengen joukko, joka antoi
kaikkensa tälle huikaisevalle viikon mittaiselle tapahtumalle. Sekä
projektitiimissä että tapahtuman osallistujana edustanut Pauli kertoo, mistä
onkaan kyse, kun puhutaan CM:stä.

”I haven't been to such a well-organized event before! Huge
congratulations, thank you very much LG Tampere, you made
the previous week really really REALLY UNFORGETTABLE for
me and every other ESTIEMer!”
– Anonymous participant in feedback survey

CM Tampere Sha-La-La-La!
Enpä olisi arvannut vielä muutama vuosi sitten mitä
kevät 2019 voisikaan tuoda tuodessaan. Viikko
Tampereen keskustassa Omenahotellissa asumista 300
eurooppalaisen tuotantotalouden opiskelijan kanssa.
Viikko keskimäärin 3 tunnin unilla yötä kohti. Viikko
unohtumattomia kokemuksia, joita edelsi peräti yli
vuoden kestänyt valmistelu.
ESTIEMin liittokokous eli Council Meeting (CM)
pidettiin Tampereella keväällä 2019 meidän killastamme
ja Man@gerilta koostetun projektitiimin järjestämänä.
Kyseessä oli yksi historian suurimpia projekteja missä
kilta on ollut mukana, ja olin aiemmista ESTIEMtapahtumista
innostuneena
valmis
lähtemään
järkkäämään tätäkin spektaakkelia! Pääsin osaksi
rahastonhoitotiimiä projektissa, mikä vastasi hyvin
mielenkiinnonkohteitani. Yleisesti projektitiimiksi oli
valikoitunut kivenkova sakki, joka oli valmis tekemään
kaikkensa projektin onnistumiseksi – ja sen myös
teimme.
Rahastonhoitotiimimme
kanssa
pääsimme
pähkäilemään kaikkea maksuliikenteen sujuvuuden ja
laskutusjärjestelmän väliltä. Tiimimme raudanluja
”Improvise, Adapt, Overcome” -asenne siivitti meitä
monien mutkien jälkeen onnistuneeseen suoritukseen.
Omaksi erityisosa-alueekseni kuului maksuseurannan
luominen, raportointityökalut sekä laskutusjärjestelmän
luominen. Näissä pääsikin soveltamaan ja yhdistämään
loistavasti muualla opittuja taitoja mm. Excelin,
Wordin, Outlookin ja Pythonin parissa.
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Kevään kuluessa ja projektin edetessä tuli vastaan aika,
jolloin oman Local Groupimme oli tarkoitus ilmoittaa
omat delegaattimme edustamaan meitä itseämme
liittokokoukseen. Ja koska ainutkertaisesta tapahtumasta
opiskeluaikana ei voi nauttia missään muodossa liikaa,
päätin lähteä mukaan projektiin myös delegaatin
asemassa, jonka tehtävä on kuunnella ja äänestää
liittokokouksissa päätettävistä asioista. Erityisesti näin
jälkikäteen
ajatelleena,
delegaattina
toiminen
järkkäämisen ohella oli loistava ratkaisu ja antoi koko
tapahtumasta huomattavasti enemmän irti!
Viikon ponnistus käyntiin
CM Tampere LVIII sai lopulta alkunsa 8.4.2019 hieman
sateisen harmaassa kelissä, mutta onneksi paremmat ja
jopa lumiset kelit olivat vielä edessämme. CM
Tampereen pitkä ilta-aktiviteettilistaus polkaistiin
käyntiin pubirundilla, jossa pääsimme jo ryhmäytymään
muiden ESTIEMereiden kanssa ja kiertämään rastipisteitä
Tampereen pubeissa, illan huipentuen aina palautukseen
Koskenrannassa. Myös pumppulaulun laulamista ja
tanssimista isolla ryhmällä rautatieaseman pääaulassa
voin suositella ainakin noin 32 sekunnin ajalle, minkä
jälkeen suosittelen pikaista poistumista.

1. Päivä tarjosi osallistujille nuudeleiden lisäksi myös
katsauksen Tampereeseen pubirundin muodossa.
Infacto 3/2019
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Toisena päivänä CM saatiin täydellä vauhdilla itse
kokousten (GA; General Assembly) alkaessa. Alkupään
kokoukset koostuivat pääasiassa ESTIEMin suurten
kehityslinjojen
esittelyistä
sekä
minuutintarkasta
aikataulusta näiden suhteen. Illalla kokouksen jälkeen
pääsimme tutustuttamaan muita delegaatteja suomalaisen
sitsikulttuurin saloihin järjestämällä valtaisat sitsit, jotka
innokas sitsikansa ottikin hyvin omakseen ja loppuillasta
meno oli vähintäänkin riemukasta tanssien ja laulujen
muodossa.

2. Päivänä ensimmäisen kokouspäivän vastapainona toimi
Aitoon Honkalassa järjestetyt sitsit. ESTIEM-laulut integroituivat
loistavasti sitsikulttuuriin.

6. Päivä vaati suurien päätösten tekoa äänestysten muodossa
(minttu)kahvikooman siivittämänä.Tapahtuma huipentui
juhlavasti Tampereen kaupungin tarjoamassa Raatihuoneen
gaalaillassa.

Lopuksi haluaisin kiittää vielä huonetovereitani Riku
Tuukkalaa, Oskari Ylitervoa ja Vasiliskia. Unohtamatta
timanttisen kovaa projektitiimiä ja kaikkia tapahtuman
yhteistyökumppaneita, jotka saivat tämän kaiken aikaan.
Kiitos!

Viidentenä ja kuudentena päivänä keskityimme
liittokokouksessa uuden ESTIEMin hallituksen ja
projektivastaavien
äänestämiseen,
sekä
yleisistä
kehityssuunnista päättämiseen. Iltaohjelmassa oli nyt
vuorossa
UPM-saunailta
Murikanrannassa,
jossa
pääsimme
pesemään
liittokokouksen
tiukkojen
päätöksien hiet pois ja rentoutumaan paljussa. Ainakin
siihen asti, kunnes eräs osallistujamme kaivoi pakastaan
Borat-uimahousut ja loppu oli historiaa.

Ps. Vaikka tiimi onkin vähitellen päässyt vaihtamaan
vapaalle, #CMeilobu

CM numeroina
– Yhdistä numero ja kirjain!

Päivittäinen kokousohjelma koostui ESTIEM-verkoston
päätöksenteosta ja workshopeista.

4. Päivänä CM:ää vietettiin tutussa ja turvallisessa
Festian isossa salissa ja Newtonissa. Illan kruunasi
lyömätän International Nightin ja Herwantapelin
yhdistelmä Bommarissa.

Kokonaisuudessaan
CM
Tampere
oli
unohtumaton kokemus sekä järjestäjän että osallistujan
näkökulmasta, missä sai useita uusia tuttavuuksia
ympäri Eurooppaa, pääsi hyödyntämään opittuja taitoja
projektin läpiviennistä ja pääsi oppimaan ESTIEMistä
kokonaisuutena. Rohkaisen siis muitakin jatkossa
hakemaan delegaatiksi tai järjestämään tapahtumia,
vaikka et vielä tietäisikään paljon ESTIEMistä – tarjolla
on huikeita kokemuksia järjestämisen ja uusien
kavereiden muodossa – ulkomailla sekä Suomessa.

1. 7
2. 45
3. 85
4. 234
5. 1 152
6. 7 700
7. 90 000

3. Päivänä ESTIEMerit pääsivät Suomi-olympialaisissa kyykän,
eukonkannon ja saappaanheiton makuun, isänmaallisia
makkaratarjoiluita unohtamatta.

5. Päivänä paljuilua ja saunaa oli tarjolla jo Festian edustalla,
mutta myös illalla Suomi-idyllin maisemissa. Paljukokemusta
höysti myös karaokemahdollisuus.

A. Viestiä järjestäjien Slackissa
B. Askeleet CM-viikolla
C. Mamasin sponssinuudelia
D. Palanutta sulaketta päivässä
E. Alumniosallistujia
F. Järjestäjää ja nakkia yhteensä
G. Virallisia osallistujia
(poislukien varjot ja alumnit)

Oikeat vastaukset: 1.D (pahin päivä), 2. E, 3. F, 4.G,
5.C, 6.A, 7B (project leaderin dataa)

Kolmas ja neljäs päivä jatkui muuten perinteisellä
kaavalla, mutta ohjelmaan tuli myös yritysmessut ja
workshopit. CM:n lukuisiin yhteistyöyrityksiin lukeutui
muun muassa BCG, Konecranes, Abloy ja Valmet.
Kolmannen päivän ”Suomi-olympialaiset” keräsivät
katseita useilta, kun Suomi-osastomme näytti mallia muun
muassa eukonkannossa ja saappaanheitossa Eteläpuiston
hienoissa maisemissa. Neljännen illan International Night
ei jättänyt myöskään ketään kylmäksi, kun Mintun tuoksu
leijaili Bommarissa. Myös erilaisten tarjoiluiden kirjo
useista maista oli laaja ja makumatkan Euroopan halki
onnistui tekemään nyt myös Suomesta käsin yhdeltä
istumalta.

Kuudennen päivän gaala-seremonia järjestettiin
Tampereen Raatihuoneella, jossa saimme kuulla
tervehdyksen Tampereen kunnanpäättäjältä koko
Euroopasta tulleelle väkijoukollemme ja pääsimme
maistelemaan maukkaita cocktail-paloja viinin kera.
Keskustorilla nautittiin vielä vanhan perinteen
uudelleenlanseeratusta
versiosta,
viestihenkisesti
ESTIEMereiden lempijuomaa hyödyntävästä Tampere
Challengesta. Illan kruunasi viimeisen illan juhlat, jossa
pääsimme tanssimaan vielä viimeisetkin energiat pois ja
toivottamaan hyvästit mukana olleille.

Our culture is
why our customers
and great talents
choose us and
stay with us.

Check our open positions at
smartly.io/careers

