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*Disclaimer: Teksti kirjoitettu ennen koronaa

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

toimintasuunnitelman ja varallisuudenkäyttösu-
unnitelman kirjoittaminen. Kummankin kanssa
on jo päästy alkuun, ja kummankin kanssa tarvi-
taan jäsenistön apua. Jotta tiedämme, mihin su-
untaan toimintaa tulee kehittää, ja esimerkiksi
miten killan varallisuutta tulisi käyttää, on mei-
dän tiedettävä, mitä jäsenistö on mieltä. Olemme
jo pohtineet jonkilaisen jäsenistökyselyn jär-
jestämistä, ja siihen haluamme ainakin kymme-
nen kertaa kymmenen vastausta.

Kaiken kaikkiaan hallitus, tiimit ja muut In-
decsin vapaaehtoistoimĳat ovat kyenneet kympin
arvoiseen suoritukseen. En malta odottaa mitä
vuotemme aikana vielä saamme aikaiseksi!

Kaikesta innoissaan,
Leevi Törnblom
Puheenjohtaja

Moro!

Hallituksemme ensimmäisessä kokouksessa
käsittelimme palautetta, jonka mukaan vu-
osikymmen ei olisi vielä vaihtunut. Totesimme,
että jokaisella hetkellä alkaa uusi kymmenen vuo-
den pituinen ajanjakso, ja että voisimme hyvin
tituleerata itseämme vuosikymmenen ensim-
mäiseksi hallitukseksi. Olen onnellinen
voidessani kutsua itseäni tämän hallituksen
puheenjohtajaksi, ja että saan tämän vuoden ajan
kirjoittaa sekalaisia ajatuksiani Infactoon.

Tätä kirjoittaessani hallitus on kokoustanut
noin kymmenen kertaa. Näiden kokousten aikana
ja välissä olemme saaneet valtavasti aikaan.
Maaliskuun tutailoittelukin on ehtinyt alkaa, Tu-
tanic on jo koettu. Edessä ovat vielä mm. Tam-
pereen Tutapäivät ja Indecsin vuosĳuhlat. Meillä
on asiat hyvässä hoidossa. Tästä on varsinaisten
hallituslaisten (10kpl) lisäksi kiittäminen kaikkia
niitä kymmeniä muita, jotka Indecsin asioita akti-
ivisesti edistävät.

Olen puheenjohtajana halunnut jatkaa syksyllä
aloittamaani linjaa, ja mäljöttää kiltahuoneella
ahkerasti. Tunteja onkin saattanut kertyä
päivässä jopa kaksinumeroisia määriä. Tämä on
kannattanut, sillä kiltahuoneella olen tutustunut
lukuisiin uusiin ihmisiin, oppinut kaikenlaista ja
kuullut niin paljon hyviä biisejä, etteivät kahden
käden sormet riitä.

Olen killassa ollessani pyrkinyt olemaan es-
imerkillinen, vaikka aina tämä ei olekaan toteu-
tunut. Silloin tällöin killassa on tullut hyvien
tapojen vasteisesti nautittua 4,95€ edestä kanan-
siipiä. Killasta on muistettava välillä myös pois-
tua, sillä minun on edistettävä kandidaatin-
työtäni. Valmiista sellaisesta saa huomattavan
määrän opintopisteitä, joita tarvitsen kipeästi.

Vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan on
merkitty kärkiprojekteiksi muun muassa uuden

TEKSTI JA KUVA: LEEVI TÖRNBLOM*

PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA

Moi kaikille!

Tässä kirjoittelee kiltamme uusi mediatoimari
ensimmäistä pääkirjoitustaan uuden
vuosikymmenen ensimmäiseen Infactoon. Uuden
vuosikymmenen alku on varmasti ollut hyvin
erilainen, kuin mitä alun perin olisi voinut
kuvitella. Moni asia on muuttunut kevään aikana;
koulu on sulkenut ovensa, kurssit suoritetaan
etänä ja fysiikan raportit palautetaan sähköisenä.
Myös Infacto on muuttunut, mutta toivottavasti
kuitenkin parempaan päin!

Tämän vuoden ensimmäinen lehti on myös
hieman erilainen, kuin mitä sen alun perin piti
olla. Suunnitelmat ovat muuttuneet moneen
otteeseen, mutta onneksi ne voidaan toteuttaa
(ainakin toivottavasti) syksyn Infactoon. Lehti
julkaistaan siis tänä vuonna yhteensä kolme
kertaa, koska Indecsin hallitus koki tämän
toimivammaksi ratkaisuksi verrattuna entiseen
neljään kertaan. Tämä myös tarkoittaa, että lehti
on joskus pidempi ja monipuolisempi. Rakkaan
kiltalehtemme tekemisen parissa tulee varmasti
tänä vuonna kulumaan monen monta hetkeä ja
toivon, että sen lukĳakunta kasvaisi entisestään.
Älä epäröi hetkeäkään palautteen,
kehitysehdotusten ja ideoiden jakamista. Niitä voi
laittaa minulle mieluiten suoraan TG:ssä
@tuuliilona. Lehden on tarkoitus vastata
jäsenistön tarpeisiin. :)

Muutoksia on tapahtunut kevään aikana
varmasti myös jokaisen arjessa. Toiset nauttivat
sosiaalisesta eristäytymisestä enemmän kuin

toiset. Kuulun ehdottomasti siihen ryhmään,
jotka voivat myöntää nauttivansa karanteenista.
Erilainen arki ja muutokset avaavat silmiä aivan
uudenlaisille asioille. Jokaisessa
muutostilanteessa on hyvätkin puolensa, jotka
eivät aina ole ilmeisiä. Toivonkin kaikille
antoisaa karanteeniaikaa, hyviä lukuhetkiä ja
aurinkoista kesää!

Tuuli Hämäläinen
Päätoimittaja

TEKSTI: TUULI HÄMÄLÄINEN KUVA: JONNA AUVINEN
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TEKIN PALSTA HALLOPEDIN PALSTA

T uotantotalous ja tietojohtaminen ovat
uuden yliopiston aloitettua toimintansa
sĳoittautuneet todella omalaatuiseen

tilanteeseen. Samaan aikaan tutkinto-ohjelmat
(eli opiskelĳat) ovat tekniikan ja luonnontieteiden
tiedekunnassa (ENS) ja alojen henkilökunta
kuuluu johtamisen ja talouden tiedekunnan
(MAB) organisaatioon. Arkipäivän opetuksessa
tämä ei juuri ole näkynyt, mutta hallintoon ja
edunvalvontaan osallistuvien jäseniemme
toimintaan asianlaita on tuonut omanlaistansa
lisävivahdetta.

Hallopedimme toimivat pääasiassa ENS-
tiedekunnan hallintoelimissä. Kuitenkin näiden
”omien” päätäntäelinten lisäksi Indecsillä ja
Man@gerilla on yhteisedustus MABissa
tiedekuntaneuvostossa ja koulutuksen
ohjausryhmässä. Tiedekuntaneuvostossa paikka
on opiskelĳa-asiantuntĳalla, joten varsinaista
äänioikeutta ei ole. Hienon tittelin lisäksi paikka
on kuitenkin mahdollistanut meille tärkeiden
asioiden esiintuomisen ja yhden lisätiedonlähteen
ajankohtaisiin asioihin.

Tämän lisäksi olemme osallistuneet aktiivisesti
Johtamisen ja talouden tiedekunnan
opiskelĳoiden eli Johto ry:n pitämiin
Kollegioihin. Nämä ovat kuukausittaisia
tapaamisia, joissa keskustellaan opiskelĳoille
tärkeistä tapahtumista, edunvalvonnasta ja
muuten järjestöjen kuulumisista. Indecs ei ole
Johdon jäsen, mutta on ollut mukavaa päästä
mukaan heidän toimintaansa. Samalla meille on
tullut mahdollisuuksia järjestää uudenlaisia
tapahtumia Johdon ja sen jäsenjärjestöjen
(Staabi, Boomi ja Iltakoulu) kanssa.

Tämä poikkeuksellinen jako kahteen
tiedekuntaan on ollut myös mielipiteitä jakava.
Indecsin kantana on, että tuotantotalous on
tekninen tiede ja sitä kautta sopivin tiedekunta
olisi ENS. Kuitenkin myös MABiin kuulumisen
puolesta on kuultu argumentteja ja sen suuntaan
esitetty yhteneväisyyksiä.

Kahden tiedekunnan kansalainen

turvana toimii TEKin lakimiespalvelut, joihin
pääset käsiksi yksinkertaisesti olemalla TEKin
jäsen.
Tsemppiä kaikille kevääseen! Muistetaan pitää
itsestämme ja toisistamme huolta eristäytymisen
keskellä. Syksyllä nähdään taas!

Annika Hiipakka
TEKin kiltayhdyshenkilö 2020

Moi kaikki rakkaat kiltalaiset!

Eletään poikkeuksellisia aikoja, ja rustailenkin
tätä kolme päivää ennen kuin Wapun olisi
kuulunut alkaa, mutta fiilikset eivät ole aivan sen
mukaiset. Sain tänä vuonna hallituksessa
kontolleni vuosĳuhlien (parhaat vujut ever! - jos
ne olisi pidetty) lisäksi Tekniikan Akateemisten
kiltayhdyshenkilön tehtävät. Syksymmällä TEK
tulee kuitenkin olemaan näkyvillä killan eri
tapahtumissa ja julkaisuissa, joten jäsenille
tarjottavat palvelut tulevat kaikille varmasti
tutuiksi. Oli se sitten TEKin makkarat tai
saunaillat, Tekniikan Akateemiset on kiltamme
toiminnassa mukana jäsenistön iloksi.

Jos TEKiin liittyen ilmenee mitään kysyttävää,
niin tule juttelemaan, kun kilta jälleen aukeaa tai
ota yhteyttä Telegramissa @hiipakka. Toki voi
kysäistä myös epävirallisemmissa merkeissä; olen
aina valmis beerpong-otteluun! Voin
lähestulkoon luvata haastajalle hyvän mielen,
ahkerasta harjoittelusta huolimatta eivät otteet
ole vieläkään kovin hyvät.

Korona on vaikuttanut myös varmasti monen
kiltalaisen kesätyökuvioihin. TEK on julkaissut
asiasta tietopaketin, joka päivittyy tilanteen
mukaan. Sen voitte tekin löytää TEKin
verkkolehdestä otsikolla “Koronavirustilanteen
vaikutus opiskelĳoiden kesätöihin”. Jos joudut
uudelle hakukierrokselle, kannattaa muistaa opas
työnhakuun, TEKin Työkirja. Kirjasta löytyy apua
niin CV:n kuin hakemuskirjeenkin laadintaan
sekä hyviä vinkkejä työhaastatteluun
valmistautumiseen. Löydät sen myös osoitteesta
www.tektyokirja.fi. Muistathan lisäksi
ongelmatilanteissa, että jokaisen teekkarin

Molemmat tiedekunnat ovat ilmaisseet
tukensa nykyisen asetelman säilyttämiselle,
mutta ilmassa on silti ollut havaittavissa
tietynlaista keskustelua tutan ja tĳon asemasta.
Vaikuttaa siltä, että nykyinen kokeiltu malli ei ole
erityisen tehokas hallinnollisesti. Järjestely
aiheuttaa kaksinkertaista työtä, epäselviä
tilanteita ja ylimääräistä kuormitusta hallintoon
osallistuville. Esimerkiksi allekirjoittanut on
varajäsen yhdessä tiedekuntaneuvostossa,
asiantuntĳajäsen toisessa sekä jäsen yhdessä
koulutuksen ohjausryhmässä ja varajäsen
toisessa. Samanlaisia asetelmia on havaittavissa
myös henkilökunnan puolella. Toisaalta Game of
Thronesista tutun Tyrion Lannisterin sanoin:
”Kukaan ei ole erityisen iloinen, mikä tehnee siitä
hyvän kompromissin”.

Joka tapauksessa nykyistä tilannetta on ollut
omalla tavallaan mielenkiintoista seurata ja
monissa pöydissä istuminen silmiä avaavaa.
Minulla, ja varmasti muillakin, on ollut
mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin ympäri
yliopiston tämän järjestelyn kautta. Käy siis
tulevaisuudessa tiedekuntajaolle mitä vain,
kannustan indecsläisiä jatkossakin
poikkitieteellisyyteen sekä aktiivisuuteen
päätöksenteossa ja vaikuttamisessa.

Juho Kuiko
Indecsin halloped 2020

TEKSTI: ANNIKA HIIPAKKA KUVA: LEEVI TÖRNBLOM

TEKSTI: JUHO KUIKO KUVA: INDECSIN
KUVAGALLERIA

”Jos TEKiin liittyen ilmenee
mitään kysyttävää, niin tule
juttelemaan, kun kilta jälleen

aukeaa tai ota yhteyttä
Telegramissa @hiipakka. Toki

voi kysäistä myös
epävirallisemmissa merkeissä;

olen aina valmis beerpong-
otteluun!”
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OPINTOVASTAAVAN PALSTA

M oikka! Täällä kirjoittelee tämän vuoden
opintovastaava Jonna. Kyseinen
hallituspesti lienee usein kohtalaisen

epäselkeä monelle, sillä edunvalvonta ja
koulutuspolitiikkakin eli kopo kuulostaa usein
vieraalta ja kaukaiselta tavalliselle Indecsin
rivĳäsenelle. Tämän takia itseasiassa Hervannan
kampusella puhutaan opintovastaavista
perinteisen kopovastaavan sĳasta. Tämän tekstin
tarkoitus on kuitenkin avata, mitä kaikkea juuri
sinä hyödyt tai voisit hyötyä kiltamme
edunvalvonnasta.

Kirjoittelen itse tätä tekstiä tenttiviikolla,
jolloin yleensä killassa saa kuulla kohtalaisesti
valitusta milloin mistäkin kurssista ja vertailuja
tenttien välillä. Tällöin hyödyllisiä killan
edunvalvontapalveluita ovat varmasti killan
opintovastaavan ylläpitämä tenttiarkisto, joka
täydentyy aina kun joku jättää mustaan
palauteboksiin paperitenttinsä, sekä tämä
kyseinen palauteboksi, johon saa myös välittää
ongelmansa kursseissa. Opintovastaavana vien
nämä palautteet hallopedien (hallinnon
opiskelĳaedustajien) kanssa oikeisiin
kokouksiin, jotta myös kurssivetäjille välittyy
opiskelĳoiden mielipiteet ja parannusehdotuksia
voidaan kehitellä yhdessä. Sen lisäksi, että
palautetta kursseista voi antaa milloin tahansa
kirjallisesti palauteboksiin, yksi opintovastaavan
edunvalvontatavoista on myös välittää
eteenpäin ja mahdollisesti ratkaista
kurssin aikana ilmeneviä ongelmia. Jos siis
esimerkiksi kurssin arvosteluperiaatteet

Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta, mitä häh?

muuttuvat kesken kaiken tai kurssiopea ei saa
millään kiinni, voi minulle laittaa viestiä
esimerkiksi Telegramissa, sähköpostilla tai tulla
nykäisemään hihasta. Tällöin voidaan yhdessä
katsoa, mitkä toimintamallit olisivat tilanteessa
parhaita ja onko opettajan toiminta edes
sääntöjen mukaista. Kaikki nämä keskustelut
ovat luottamuksellisia, joten tulkaa rohkeasti
kertomaan ongelmistanne!

Tänä vuonna olen myös yrittänyt kehittää
yhtä edunvalvonnan tärkeimmistä osa-alueista,
viestintää. Jos ette esimerkiksi jaksa itse lukea
sillisalaattia, joka myös intranetin
uutiskoosteena tunnetaan, uhraudun itse ja käyn
viikottain läpi nämä poimien viikkikseen ja
tarvittaessa jäsenistökalenteriin mukaan asiat,
jotka voisivat indecsiläisiä kiinnostaa. Tässä
keväällä olette esimerkiksi varmasti nähneet
paljon viestintää SISU-tietojärjestelmästä.
Lisäksi olen lisännyt osion
hallopedkuulumisista, jotta voisitte saada
paremman kuvan, mihin asioihin hallopedina
pääsee vaikuttamaan (paikkojahan avautuu
syksyllä). Joitain voi esimerkiksi kiinnostaa, että
insinöörifysiikka 3 flipataan ensi syksynä. Tämän
kaiken viestinnän pyrin lisäksi
kansankielistämään teille jäsenistölle, jottei
tulipalojen sammuttelu veisi pointtia itse
sisällöltä.

Näkyvin osa opintovastaavan hommaa on
todennäköisesti kiltakahvien ja
proffasaunan järjestäminen. Näillä pyritään
niin tiedottamaan indecsläisiä paremmin

tärkeistä asioista kuin rakentaa verkostoja
yksikkömme henkilökunnan ja opiskelĳoiden
välille. Kannustankin tulemaan esimerkiksi
kiltakahveille rohkein mielin, ei ne opettajat
pure!

Lopuksi ehkä tärkein, mutta hankalimmin
määriteltävä osuus on Indecsin näkökulman
tuonti erilaisiin toimielimiin ja kiltamme
asioiden edistäminen yhdessä muiden
kiltojen ja omien hallopediemme kanssa.
Viimeisin konkreettisin asia oli esimerkiksi
kommentointi yliopiston tutkintosääntöön ja
arviointiohjeeseen, jossa mm. esitimme
hallopedien kanssa, että kaikista
kurssiarvosteluun liittyvistä töistä saisi
palautetta ja että sähköisissä tenteissä pitäisi
tarjota myös kolme suorituskertaa ja muutenkin
verrata niitä paperitenttiin.

Kuten huomaatte tekstin pituudesta,
edunvalvonta on erittäin tärkeä osa killan
toimintaa. Lisää siitä voitte lukea esimerkiksi
nettisivujemme edunvalvontaosiosta tai
seuraamalla viikkistä. Korostan vielä lopuksi,
että kuuntelen mielelläni pienimmätkin
ongelmat ja lupaan viedä niitä eteenpäin.
Rohkeasti siis vain juttusille!

Jonna Auvinen
Opintovastaava 2020
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INDECSIN
HALLITUS 2020
Tässä he ovat: Indecsin hallitus vuodelle 2020. Heille on annettu vastattavaksi
kiperiä kysymyksiä, jotka raottavat salaisuuksien verhoa. Kysymyspatteriston
viimeinen kohta on vaihtuva, sillä tehtävänä on vastata edellisen kysymään
kysymykseen, ja siksi järjestys on numeroitu. Tämän luettuasi tunnet (tai ainakin
luulet tuntevasi) heidät hieman paremmin kuin ennen.

JOHTO-

KUVAT: MARKUS UUSITALO

1. Leevi Törnblom, Puheenjohtaja, 3. vsk
Mistä olet kotoisin? Pirkkalasta.
Huippuhetket opiskelĳaelämässä? Fuksiwappu.
Jokainen hetki Indecsin hallituksessa. Ja
tulevaisuuteen katsoen, ensimmäiset
koronajälkeiset kiltamäljötyshetket.
Isona aion Ai valmistumisen jälkeen? Voiko niin
pitkälle edes miettiä? Varmaan mennä töihin ja
olla aktiivinen Indecsin alumnitoiminnassa.
Inspiroivinta juuri nyt? Kandidaatintyön ansiosta
kaikki tenttiviikoltakin tutut päättömät aktiviteetit,
kuten kämpän siivoaminen.
Numerojärjestyksen viimeinen, Riku, kysyy: Moi
Leevi, minkä aiheisia videoita katsot YouTubesta
eniten? Parhaat koneistusvideovinkit saat
Telegramissa @leevitee.

2. Jonna Auvinen, Opintovastaava, 3. vsk
Mistä olet kotoisin? Salossa asuin 15 ensimmäistä
vuottani. 6/10 kokemus.
Huippuhetket opiskelĳaelämässä? Kun sain johlasta ja
litotihasta vitoset No ei, yleensä parasta aikaa on
tapahtumat kuten sillis, hc, kcp ja hallituksenvaihtomökki!
Isona aion Kertoa miten kun minä olin nuori ei kaupassa
ollut vessapaperia eikä ulos voinut mennä, koska Kiinassa
joku oli pureskellut lepakkoa.
Inspiroivinta juuri nyt? Äänikirjat! Mm. Power of
vulnerability, Thirst ja Maybe you should talk to someone.
Leevi kysyy: Millainen olisi unelmiesi kurssi, jos resurssit
eivät olisi esteenä? Uskon että tällainen kurssi on jo luotu
ja omalla bucket listallani onkin päästä vielä joskus Tony
Robbinsin n. viikon kestävälle date with destiny-kurssille/
seminaariviikolle. Lippujen hinnat lähtee siitä viidestä
keilasta etten ole vielä tohtinut mennä, mutta jos kerran
resurssit ei ole esteenä niin järkkäisin varmaan Tonyn
pitämään tollasen setin meidän koululle Netflixissä on
tuosta viikosta dokumentti, jos kiinnostaa tietää mistä
puhun!

SEKTORI

JONNA, PERTTU, ELLINOORA JA LEEVI
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VIESTINTÄSEKTORI

FUKSISEKTORI

4. Perttu Laiho, Alumnitoimari, 3. vsk
Mistä olet kotoisin? Kouvolasta.
Huippuhetket opiskelĳaelämässä? Koskeen pääsy
Wappuna.
Isona aion pyrkiä töihin kansainväliseen
työympäristöön.
Inspiroivinta juuri nyt? Etäopiskeluympäristössä
eläminen.
Ella kysyy: Perttu, jos saisit antaa yhden vinkin
fuksi-Pertulle, joka on juuri aloittanut opiskelut,
mitä sanoisit? Osallistu järjestötoimintaan, se
opettaa ja on hauskaa.

5. Ellinoora Mäkitalo, Hyvä haltiakummi, 4. vsk
Mistä olet kotoisin? Eurasta (niin kuin Darudekin, jos en
ole tätä faktaa vielä kaikille pakottanut)
Huippuhetket opiskelĳaelämässä? Aina yhtä
ikimuistoinen ja rakas tapahtuma, jonka aikana tuntee
elävänsä: lakitus <3
Isona aion Omistaa talon.
Inspiroivinta juuri nyt? Poikkeustilanteesta aiheutuneen
suuren vapaa-ajan vuoksi olen alkanut tehdä palapelejä.
Tämän harrastuksen voisin yrittää säilyttää poikkeustilan
jälkeenkin.
Perttu kysyy: Mikä on ollut opettavaisin kokemus
yliopiston ajalta? Ihan ehdottomasti viime vuosi
Indecsin puheenjohtajana. Opin aivan valtavasti ihmisten
johtamisesta ja motivoinnista sekä erilaisten ihmisten
kanssa keskustelemisesta vaikeistakin asioita. Vuosi oli
hyppy syvään päätyyn, mutta uimataidot kehittyivät
valtavasti.

6. Valtteri Kirsilä, Sihteeri, 3. vsk
Mistä olet kotoisin? Olen kotoisin
Lapualta, Etelä-Pohjanmaalta.
Huippuhetket opiskelĳaelämässä?
Huippuhetki opiskelĳaelämässä on
toistaiseksi ollut fuksi-Wappu.
Isona aion Iso tulen tuskin koskaan
olemaan, kasvupyrähdystä odotellessa...
Inspiroivinta juuri nyt? Tieto siitä, että
kandidaatin tutkielma tehdään vain
kerran.
Ellinoora kysyy: Moi Kirsilä! Mistä
ammennat ideasi Indecsin
viikkotiedotteen hulvattomiin
loppukevennyksiin? Hei Elli, saan ideat
viikkotiedotteiden loppukevennyksiin
suosituksina jäsenistöltä tai yleensä
kirjottamalla sunnuntai-illalla Googleen
“Student humour technology fun lol
new humour haha”

7. Timo Järventausta, Datatoimari, 1. vsk
Mistä olet kotoisin? Oon kotoisin Valkealasta ja yleensä
kukaan ei tiedä missä se on mutta se on Kouvolassa ja
esimerkiks Vekaranjärvi (jonka monet intin käyneet tietää)
ja Repoveden kansallispuisto sĳaitsee siellä.
Huippuhetket opiskelĳaelämässä? Huippuhetkiä
opiskelĳaelämässä on ollu kaikki sellaset tapahtumat
kavereiden kanssa joilla on ollu jonkin sortin tarkoitus/idea
että on päässy yhdessä tekemään kavereiden kera. Ja tietty
perinteet on mun mielestä tosi hieno asia kans.
Isona aion panostaa ainakin tietosesti enemmän
harrastuksiin ja koittaa löytää sellasia kehittäviä asioita joita
tykkään vapaa-ajalla tehdä. Ja olis kiva joskus myös
matkustaa.
Inspiroivinta juuri nyt? Kenties se kuinka nopeesti
maailma ja yhteiskunta pystyy reagoimaa näin voimakkaasti
tämmösessä poikkeustilanteessa mikä ehkä osottaa sitä että
kyllä me tullaan jatkossakin toivottavasti selviämään.
Valtteri kysyy: Mitä tilaat snägäriltä baari-illan jälkeen?
En tilaa mitään, meen kotiin tekemään ruokaa mutta sitten
käynkin nukkumaan ja unohdan joka kerta syödä ne

8. Markus Uusitalo, Webmaster, 6. vsk
Mistä olet kotoisin? Olen kotoisin Loimaalta –
maailman suurimman potkukelkan tyyssĳasta
(saattaa pitää paikkansa).
Huippuhetket opiskelĳaelämässä? Tähän on
pakko vastata klassinen fuksivappu ja etenkin
teekkarikaste. Oli mukavan lämpöistä vettä ja
Man@ger kaukana takana!
Isona aion asua talossa, jossa on
lattialämmitys.
Inspiroivinta juuri nyt? Isosti inspiroi Mike
Duncanin Revolutions Podcast, joka kertoo
historian merkittävistä vallankumouksista.
Kantsii kuunnella! Lisäksi ihan just nyt korona
inspiroi kokkailemaan uusia juttuja.
Timo kysyy: Moi UT, sellasta mietin, että
mistä tykkäät Tampereessa enemmän kuin
muissa kaupungeissa? Kiitti kyssäristä Timo!
Yksi kivoimmista jutuista muihin kaupunkeihin
verrattuna on Hervannan kampuksen tarjoamat
kilta- ja kerhotilat.

10. Antti Myllynen, Fuksikapteeni,
2. vsk
Mistä olet kotoisin? Järvenpäästä/
Helsingistä.
Huippuhetket opiskelĳaelämässä?
Wappukolmiot.
Isona aion Isona aion.
Inspiroivinta juuri nyt? Puu.
Tuuli kysyy: Mikä on ensimmäinen
asia, josta varoitat uusia fukseja?
Hervantaan ei kannata kävellä yöllä
keskustasta vain säästääkseen 4€ :)

9. Tuuli Hämäläinen, Mediatoimari
ja fuksitoimari, 2. vsk
Mistä olet kotoisin? Ylöjärveltä, mutta
tamperelaiseksi itseni enemmän katson.
Huippuhetket opiskelĳaelämässä?
Fuksiviikko oli kyllä ihmisen parasta
aikaa!
Isona aion olla onnellinen :-)
Inspiroivinta juuri nyt? Kotĳumpat
karanteenissa ja uudet rutiinit.
Markus kysyy: Hei Tuuli! Mikä on sun
inhokki vuodenaika ja mikä kyseisessä
vuodenajassa on parasta? Moi UT!
Vaikee kysymys, mutta varmaankin
talvi. Sen takia, että täällä Etelä-
Suomessa se on melkein sama kuin
syksy :( Mut parasta talvessa on
tietenkin pakkanen, lumi ja laskettelu

3. Ella Meriläinen, Järjestökummi, 3.vsk
Mistä olet kotoisin? Oon kotoisin Oulusta.
Huippuhetket opiskelĳaelämässä? Viime syksynä
olin mukana oman kiltani (Bioner) ulko-exculla, se
oli mahtava reissu! Ja kans se hetki kun tän
vuoden TREYn hallitus valittiin oli melko huikea.
Isona aion olla diplomi-insinööri.
Inspiroivinta juuri nyt? Ehkä se kun tässä
alkuvuodesta on saanut huomata, että oma
tietämys kopoasioista sen kun vaan kasvaa. On
supersiistiä kuinka paljon vuoden aikana voi oppia
asioita!
Jonna kysyy: Moi Ella, mikä oli sun lapsuuden
haaveammatti, opiskeletko sitä? Jos et niin
miksi hylkäsit idean? Tosi hyvä kysymys! Mä
halusin lapsena kovasti astronautiksi, olin varmaan
lukenut liikaa avaruuskirjoja. Astronauttihaaveet
jäi nopeesti taakse kun aloin pikkuhiljaa
tajuamaan, että siellä avaruudessa oltaisiin melko
kauan ja sinne mennään vaarallisella raketilla, joka
räjäytetään hirveällä vauhdilla kohti taivasta...

TUULI, TIMO, MARKUS JA VALTTERI

TEA, ANTTI JA TUULI

11. Tea Mattila, Fuksitoimari ja 35. vujutoimari, 2. vsk
Mistä olet kotoisin? Liedosta. Jep nyt se paljastu.
Huippuhetket opiskelĳaelämässä? Tähän on pakko vastata
Fuksiwappu ja teekkarikaste!
Isona aion tehä jotain kivaa :)
Inspiroivinta juuri nyt? Netflix sarjat. Esimerkkeinä Narcos
ja Gossip Girl.
Antti kysyy: Mikä ois hyvä, terveellinen ja halpa
ruokaresepti opiskelĳaelämään? Mieluusti ilman
hillosipuleita. Antti kivan kun kysyit! Ite oon viimeaikoina
tehny paljon erilaisia kanakeittoja. Lemppari aineksia on
kanan lisäksi currytahna, maissi, porkkana, kookosmaito,
paprika, chili ja vihreät pavut. Perunan tilalle laitan joskus
nuudeleita! (Jos satut hillosipuleista tykkäämään niin
varmasti nekin sopii)
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KOLMIOSEKTORI

14. Anniina Morelius,
Reissuexcutoimari, 3. vsk
Mistä olet kotoisin? Klaukkalasta
Nurmĳärveltä.
Huippuhetket opiskelĳaelämässä? Paljon on
hauskaa tullut koettua, mutta Wappu ja
Indecsin vujut ollut aina vuoden kohokohdat.
Isona aion asua omakotitalossa ja omistaa
koiran.
Inspiroivinta juuri nyt? Vaaleanpunainen ja
kukat <3
Mikko kysyy: Reissuexcutoimarin unelmien
matka/reissu tai paras matka tähän
mennessä? Parhaimpia matkoja on ollut
UlkoXQ 2018 ja 2019, sillä seura ja sää ollut
pelkkää priimaa.

15. Elviira Saarelma, Kolmiovastaava, 2. vsk
Mistä olet kotoisin? Tuusulasta.
Huippuhetket opiskelĳaelämässä? Ehkä viime
vuoden Wappu ja se kun selvis, että mennään
ekana koskeen!
Isona aion olla onnellinen!
Inspiroivinta juuri nyt? Kevätaurinko ja
podcastien kuuntelu lenkkeillessä. Plussana vielä
se, että voi samalla kisata Man@geria vastaan
kilometrikisassa :-)
Anniina kysyy: Mikä olisi eeppisin Kolmioteema
ikinä ja millainen haalarimerkki siitä tulisi?
Koronakolmiot, ovella jaettaisiin hengityssuojaimia
ja koristeena toimisi vessapaperi :-)
Haalarimerkkiin vaikka käsidesipullo!

16. Sanna Rantakokko, Kolmiotoimari, 1. vsk
Mistä olet kotoisin? Kotikoti löytyy Kuopiosta.
Huippuhetket opiskelĳaelämässä? Se, kun
tenttiviikon urakoinnin jälkeen voi hengähtää
hetken, ja tehdä jotain muuta kivaa kavereitten
kanssa.
Isona aion olla maailman aktiivisin alumni.
Inspiroivinta juuri nyt? Se, että teoriassa ois aikaa
vaikka mille.
Elviira kysyy: Mikä on sun fuksivuoden paras
muisto? Niitä on iha liikaa! Mutta ehkä parhaana
sanoisin fuksiviikon kokonaisuudessaan, koska siitä
alkoi koko yliopistoelämä.

13. Mikko Partanen, Yritystoimari, 1. vsk
Mistä olet kotoisin? Hämeenlinnasta oon
kotoisin.
Huippuhetket opiskelĳaelämässä? Vasta yksi
vuosi mennyt, on ollut jo pari hyvää
ulkomaanreissua ja muuta tapahtumaa, mutta
odotin kovasti Vappua.
Isona aion pysyä itsenäni, enkä anna työelämän
ja yritysmaailman viedä mukanaan.
Inspiroivinta juuri nyt? Suomalaisten
puhaltaminen yhteen hiileen nykytilanteessa.
Juho kysyy: Moro Mikko, päädyit opiskelemaan
parasta alaa eli tutaa. Miksi juuri Tampereelle?
Olitko miettinyt muita aloja? Tampere kuulosti
todella hyvältä kaupungilta opiskelĳalle ja
Hervanta houkutteli kanssa. En miettinyt muita
aloja, koska juuri tuta vaikutti omalta alalta.

12. Juho Martikainen,
Yritysvastaava, 2. vsk
Mistä olet kotoisin? Helsingistä.
Huippuhetket opiskelĳaelämässä?
Kuten varmaan moni muukin
vastaa, Wappu ehdottomasti
Sitsit ovat olleet myös lähellä
sydäntä heti fuksivuodesta lähtien.
Isona aion olla DI.
Inspiroivinta juuri nyt? Luonnossa
liikkuminen.
Tea kysyy: Minlälaisen
yritystapahtuman järjestäisit, jos
vain taivas olisi rajana? Moikka
Tea, kiitos kysymyksestä! Jos vain
taivas olisi rajana, niin tapahtuma
voisi olla huvĳahtiristeily
Näsĳärvellä. Risteilyllä olisi
mukana yhteistyöyrityksiemme
edustajia ja opiskelĳoitamme.
Nauttisimme yhdessä hyvistä
cocktail-paloista ja samppanjasta
aurinkoisella Näsĳärvellä. Illan
kruunaisi loistoillallinen
tasokkaassa ravintolassa
Tampereella.

MIKKO, JUHO JA ANNIINA

YRITYSSEKTORI

SANNA JA ELVIIRA

TALOUSSEKTORI

HENRI JA HELENA

17. Henri Savolainen, Rahastonhoitaja, 3. vsk
Mistä olet kotoisin? Jyväskylästä.
Huippuhetket opiskelĳaelämässä? Teekkarikaste,
vuosĳuhlat ja Teta-Pk.
Isona aion säilyttää hyvän teekkarihengen
tekemisessäni.
Inspiroivinta juuri nyt? Oman mukavuusalueen
ylittäminen erilaisilla tavoilla.
Sanna kysyy: Moi Hene, mihin nyt kannattaa
sĳoittaa: Netflixiin, vessapaperiin vai johonkin
aivan muuhun? Hyvä kysymys. Näillä volatiileillä
markkinoilla olen ottanut käyttöön uuden
sĳoitusstrategian ja alkanut sĳoittamaan itseeni.

18. Helena Pukkala, Taloustoimari, 2. vsk
Mistä olet kotoisin? Olen kotoisin Rääkkylästä!
Joensuussa oon kuitenkin asunut kolme vuotiaasta
asti, kunnes muutin tänne Tampereelle
Huippuhetket opiskelĳaelämässä? Parhaimpia
hetkiä on ollut uusien tuttujen ja ystävien saaminen
elämään!
Isona aion kehittää jotain, mitä ihmiset tulee
hyödyntämään vuosikausia.
Inspiroivinta juuri nyt? Henkilöt, ketkä jaksaa
pysyy positiivisina tilanteesta huolimatta.
Henri kysyy: Seuraavaksi haluaisin kysyä
taloustoimarilta, mikä on hänen
sĳoitusportfolionsa sisäinen korkokanta? Kiitos
Hene kysymästä!:-) Jos nyt tässä tilanteessa sen
enempää salkkua analysoimatta toteaisin vaan, että
salkku näyttää oikein hyvältä! Punainen värinä
nimittäin miellyttää enemmän silmää, kun vihreä.
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TAPAHTUMASEKTORI

22. Emma Lindfors, Tapahtumavastaava, 2. vsk
Mistä olet kotoisin? Kotikoti löytyy Tuusulasta.
Huippuhetket opiskelĳaelämässä? Kaikki tapahtumat!
Isona aion hankkia kissan.
Inspiroivinta juuri nyt? Kevään saapuminen ja
aurinkoinen sää antaa itselle paljon lisää energiaa
Emmi kysyy: Mikä on sun lempitapahtuma ja miksi?
Indecsin Tutapäiväsitsit, koska ne oli ensimmäiset mun
järkkäämät sitsit ja ilta oli oikein onnistunut.

KV-SEKTORI

20. Tommi Linnavirta, KV-toimari, 3. vsk
Mistä olet kotoisin? Jyväskylä.
Huippuhetket opiskelĳaelämässä? Onhan se oma
fuksiwappu tietenkin huippuhetki
opiskelĳaelämässä, mutta tiukasti toisella sĳalla on
ehdottomasti Skiing Activity Week!
Isona aion oppia pelaamaan tennistä.
Inspiroivinta juuri nyt? Aamuinen työmatka
etätyöpisteelle saunaan.
Kaisa kysyy: Mikä on ollu paras juoma/ruoka
mitä oot testannu jonkun ESTIEM tapahtuman
International nightis? Ja mistä se oli? Hyvä
kysymys, varmaan paras ruoka niin visuaalisesti
kuin maultaankin taitaa olla Laternchen, joka on
paikallisjuoma Darmstadtista, Saksasta. Se on
tuopillinen omena viiniä, jonka sisään on laitettu
toinen lasi täynnä kirsikkalikööriä (maistuu paljon
paremmalta kuin kuulostaa :D)

21. Emmi Alminoja, International Officer, 2. vsk
Mistä olet kotoisin? Nokialta.
Huippuhetket opiskelĳaelämässä? Kaikki hauskat
kekkerit.
Isona aion ottaa rennosti ja ratsastaa
auringonalskuun!
Inspiroivinta juuri nyt? Hassen kurssit.
Tommi kysyy: Emmi nyt kun sulla on hyvin aikaa
ideoida tulevaisuutta, mihin haluaisit matkustaa
jos aika ja raha ei olisi esteenä? Venäjälle, koska en
ole vielä käynyt siellä eikä siellä ole koronaa.

19. Kaisa Tanninen, KV-vastaava, 2.
vsk
Mistä olet kotoisin? Jyväskylä.
Huippuhetket opiskelĳaelämässä? En
ehkä osaa tai haluu sanoo vaan yhtä päivää
tai hetkee, mutta huippua on kyllä ollu
kaikki tosi ihanat ja erilaiset
opiskelĳakaverit ympärillä.
Isona aion kasvaa aikuiseks.
Inspiroivinta juuri nyt? Kaikki tää
ihmisten avuliaisuus ja ymmärtäväisyys
korona-aikana. Voitas jatkaa tätä tän
kaiken jälkeenkin! :)
Helena kysyy: Mutta mites Kaisa, ootko
päässyt kansainvälisessä toiminnassa
kehittämään esimerkiksi kielitaitoasi?
Tai jotain muuta? Kyllä tottakai jonkin
verran ja etenkin se kielen puhumisen
varmuus aina kehittyy mitä enenmmän sitä
käyttää. Mutta se mitä oon päässyt ehkä
eniten kehittämään on ryhmätyö- ja
organisointitaidot.

TOMMI, KAISA JA EMMI

JUHO, VILLE, EMMA, ANNIKA, TEA JA KATRIINA

23. Ville Heinonen, Tapahtumatoimari, 3. vsk
Mistä olet kotoisin? Heips. Ytimekkäästi tähän voisi todeta
Hervanta born, muttei raised. Syntyperäinen
hervantalainen, mutta suurin osa elämästä tullut vietettyä
parikymmentä kilometriä itään päin Kangasalla.
Huippuhetket opiskelĳaelämässä? Kyllä craps
aamuseiskalta on jotain, mikä jokaisen pitäisi kokea
vähintään kerran elämässä.
Isona aion käydä Hampissa Vĳyanagaran valtakunnan
raunioita katsomassa sekä ehkä valmistua.
Inspiroivinta juuri nyt? Tämänhetkinen käsitys siitä, että
kandilla saattaa olla jopa jotain toivoa ja on olemassa
mahdollisuus, että siinä olisi jopa järkeä.
Emma kysyy: Mikä on paras tapahtuma, jonka olet
päässyt järjestämään? Heti tulee mieleen useampi erittäin
onnistunutta sitsiä, mutta kyllä päällimmäisimmäksi
mieleen nousee CM (Council Meeting). Erittäin onnistunut
tapahtuma sekä kokonaisuutena että päivittäisiltä ilta-
aktiviteeteiltaan, joiden eteen allekirjoittanut oli erityisesti
tehnyt työtä pitkän aikaa. Kaikki nivoutui loppujen lopuksi
raskaaksi, mutta hyvin palkitsevaksi viikoksi.

24. Annika Hiipakka, 34. Vujutoimari, 3. vsk
Mistä olet kotoisin? Etelä-Pohjanmaan keskuksesta Lapualta
(Hallituksen parhaiten edustettu paikkakunta?)
Huippuhetket opiskelĳaelämässä? Kokonainen verkosto uusia
huipputyyppejä ja TRT:n aamuluennot perjantaiaamuisin.
Isona aion tehdä jotain merkityksellistä.
Inspiroivinta juuri nyt? Kevät ja valon määrän lisääntyminen.
Ville kysyy: Keksi yksi hyvä asia Lapuasta. (ja miksi?) Kiitos
Ville kyssäristä, harmi että joudun tyytymään vain yhteen asiaan.
Se olisi kyllä tässä kohtaa se, että ei tarvitse vaivautua kertomaan
kenellekään tutun tutulle kuulumisiaan, koska ne tiedetään
kuitenkin.



18 19
Infacto 1/20 Infacto 1/20

26. Juho Kuiko, Tutapäivätoimari, 4. vsk
Mistä olet kotoisin? Espoosta.
Huippuhetket opiskelĳaelämässä? Sanotaan
kokoavasti, että kiltatoiminta on tarjonnut
aikalailla huippuhetkiä.
Isona aion opetella tykkäämään tomaateista.
Inspiroivinta juuri nyt? Kevään tullessa ulkoilu
alkaa innostaa. Etenkin golfkentille lähtemiseen
on kova halu.
Katriina kysyy: Jos kaikki tekniset alat ja
kauppis ois poissuljettu, mitä opiskelisit?
Oikista on joskus tullut mietittyä. Täälläkin on
kertynyt vähän harrastuneisuutta siihen
suuntaan.

25. Katriina Mäkipere, Hyvinvointitoimari, 2./3. vsk
Mistä olet kotoisin? Raisiosta.
Huippuhetket opiskelĳaelämässä? Ekana tulee mieleen
jäynääminen fuksivuonna ja tietenkin teekkarikaste.
Isona aion tehdä toivottavasti paljon kivoja juttuja !
Inspiroivinta juuri nyt? Suolĳärven polkujen juoksentelu
jos aurinko paistaa ja uudenlaisten aamupalojen testailu
:D
Annika kysyy: Hei Katriina, mikä olis unelmien
lajikokeilu jos vain taivas on rajana? Unelmien
lajikokeilu ois varmaan joku lentokoneen lentäminen tai
se mis kelkkaillaan mäkee alas ihan superkovaa,
lähtisköhän kysyjä Annika mukaan?

TEEKKARISEKTORI
27. Anni Siintoharju,
Teekkarivastaava, 2. vsk
Mistä olet kotoisin? Laitilasta (Suomen
pääkaupunki siinä Turun ja Porin
puolivälissä)
Huippuhetket opiskelĳaelämässä?
Ihan kaikki! Arkikin parasta kun hyviä
tyyppejä löytyy kaikkialta (paitsi kun on
korona). Tosi mieleenpainuvia ollut
esim. fuksiwapun
härwelinrakennussessiot ja
teekkarikaste + isännistöjen puuhailut
+ kaikki aamuun asti valvotut yöt.
Isona aion tehdä kaikkea, mitä en ole
sitä ennen ehtinyt tekemään! Aion
eräjormailla ja nähdä maailmaa
enemmän sekä keksiä kaikkea jännää.
Inspiroivinta juuri nyt?
Inspiraatiolauseet, henk.koht. lemppari
"live, love, laugh" ja "you only live once"
eli tuttavallisemmin YOLO.
Juho kysyy: Kuinka paljon kilta oikein
painaa? Kilta tulkittuna kiltahuoneena:
Paino riippuu merkittävästi killassa
olevien henkilöiden määrästä. Kuitenkin
liikaa, sillä kiltahuoneen evakuoiminen
koulun sulkeutuessa ei huomattavista
ponnistuksista huolimatta onnistunut.
Killan paino yhteisönä saadaan
kaavalla:

, missä mi on yhden jäsenen massa.GDPR-syistä ja yksityisyyttä
kunnioittaen kyseisiä tietoja ei
kuitenkaan kerätä.

ANNI JA RIKU

28. Riku Tuukkala. Teekkaritoimari, 2. vsk
Mistä olet kotoisin? Lahesta!
Huippuhetket opiskelĳaelämässä? Fuksivuonna
teekkarikaste oli ehdoton huippuhetki!
Isona aion Matkustaa ja juoda viiniä elikkäs
todennäköisesti hukkua oravanpyörään
Inspiroivinta juuri nyt? Netflixin dokkarisarja
Tiger King ja siivoaminen :D
Anni kysyy: Riku hei, ootko koskaan miettiny et
jos sulle annettais elefantti ja sä et vois antaa
sitä pois niin mitä sä tekisit sillä? Moi Anni!
Tiger Kingin inspiroimana perustaisin tietenkin
eksoottisten eläinten tarhan Mikontalon pihalle.

@PwC_Suomi

Ura PwC:n konsulttina
Moro indecsläiset!
Toivottavasti mahdollisimman monion pysynyt
terveenä koronaepidemiasta huolimatta!
Olen Jeris, Indecsin vuosikurssia 2014,ja
työskentelen tällä hetkellä konsulttinaPwC:llä
HelsinginRuoholahdessa. Monet teistä ovat
varmasti harkinneet konsultointiayhtenä mahdol-
lisena urasuuntana opintojen jälkeen. Tässä omia
ajatuksianikonsultoinnistaPwC:llä.
Kuten monet varmasti tietävät, poikkeaa konsultin

työ muista tavanomaisista tuotantotalouttaopiskel-
leiden työpaikoista. Konsultointi on projektiluontois-
ta, minkävuoksi päivittäiset työtehtävät vaihtelevat
merkittävästi projektista toiseen.
PwC:llä konsultointiei keskity vain yhteen liike-
toiminnanosa-alueeseen, vaan projektienaiheet
voivat nuorellakinkonsultillavaihdella laajasti
esimerkiksi kannattavuuden kehittämisestä aina
organisaatioiden jakautumiseen ja teknologia-
strategiaan asti. Koska oppimiskäyrä on erittäin
jyrkkä, on konsultointimainio tapa aloittaa oma
työura.
PwC tarjoaa nuorelleammattilaiselleerinomaiset

puitteet.Mahtavan työporukanlisäksi PwC:llä on
sekä konsultoinnistaettä yrityskaupoista kiinnos-
tuneille opiskelĳoille ja valmistuneille suunnattuja
työmahdollisuuksia. Foundation for the Future on
konsultoinninjunioritiimi,jossa pääsee tekemään
laajasti erilaisia projekteja konsultoinninasiantun-
tĳatiimien(Operations, Finance, Digital ja Financial
Services) kanssa. Mikäli yrityskaupatkiinnostavat,
PwC:n EDGE-ohjelma tekee vastavalmistuneesta
diplomi-insinööristäyrityskauppojen ammattilaisen.
Tämän kolmivuotisen ohjelmanaikana työskennel-
lään 3-4:ssäPwC:n yrityskauppoihinkeskittyvässä
asiantuntĳatiimissä(Corporate Finance, Commer-
cial Due Diligence, Financial Due Diligence,
Integration & Separation and Valuations).
Mukavaa loppukevättä kaikille -stay safe.
Jeris Tanus

Mikäli ura konsultoinnintai
yrityskauppojenpiirissä kiinnostaa,
kannattaa ehdottomastiseurata
PwC:n somekanaviaensi syksynä.

Seuraa PwC Suomea somessa ja saat tiedonavoimista työ-ja
harjoittelupaikoista! Tilikaudella 2019palveluksessamme oli yli
230traineeta! Lue lisää meistä: pwc.fi
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Haalareiden hankintaprojekti starttasi
heti fuksiviikon jälkeen. Tiesin asiasta jo
jonkin verran etukäteen ja olinkin päättänyt,
että haluan olla osaltani mukana hankkimassa
meille näitä haalareita, joista meidät
tunnistettaisiin tulevien vuosien riennoissa.
Haalari-infossa pidettyjen pitkien ja tiukkojen
äänestyksien jälkeen saimme kasaan
mahtavan 11 hengen porukan, jota sain
kunnian johtaa. Puheenjohtajana oleminen oli
uusi kokemus, mikä osoittautui
huippuhommaksi, jossa pääsi tutustumaan
hyvin omiin vuosikurssilaisiin.

Projekti eteni syksyn mittaan hitaasti, mutta
varmasti. Kermankuorintahinnoittelu tuotti
tulosta ja saimme heti alkuun hyvin rahaa
kasaan. Myyntivauhtimme hidastuessa joulua
kohti pystyimme huoletta laskea hintoja ja
saada näin loputkin paikat myytyä.
Vuosikurssimme osallistui aktiivisesti ja
yhteisten soitteluhetkien osallistujamäärät
yllättivät positiivisesti. Lopulta viimeinenkin
mainospaikka myytiin marraskuun
loppupuolella ja haalaritilaus tehtiin viikko
ennen joulukuuta. Olimme siis alkuperäisessä
tavoiteajassa saada haalarisauna pidettyä
tammikuun Slav squat -kolmioiden etkoina.

Aikaisemmat vuosikurssit varoittivat heidän
käyttämästään haalarifirmasta, mutta
edullisuuden ja laatunsa vuoksi päädyimme
valitsemaan saman firman. Kommunikointi
heidän kanssaan oli hidasta ja ongelmia ilmeni
useampaan otteeseen. Halusimme esimerkiksi
leopardikuviollisen käyrämme olevan
kankaasta, mutta muutama viikko ennen

haalareiden toimituspäivää firma ilmoittikin,
ettei heillä olekaan kyseistä kangasta. Teimme
kompromissin, että brodeerauskin kelpaisi,
jotta saisimme haalarit ajallaan. Viimeisin
sähköposti haalarifirmalta ennen haalareiden
saapumista oli: ”Selvä homma, brodeerattuna
tulee.” Kaikkien yllätykseksi käyrä oli
kuitenkin loppujen lopuksi kankaasta.

Frameryn saunatilat olivat parina
aikaisempana vuotena saatu käyttöön
mainospaikkaa vastaan, mutta tänä vuonna se
ei ollut mahdollista ja niinpä hankimme
saunan Viinikasta. Tila osoittautui oikein
sopivaksi muuten, mutta suihkutilat olisivat
voineet olla isommat, sillä uima-allas ei
mahtunut sinne kunnolla. Toisaalta uima-
altaan halkaisija oli kolme metriä eli
tilanpuute ymmärrettäköön. Perinteiden
mukaisesti minä ja killan hallituksen
puheenjohtaja pidimme lyhyet puheet, jonka
jälkeen nostimme maljan. Tuoreet jalkaan

vedetyt haalarit saivat hymyn huulille koko
vuosikurssille ja sama hyvä fiilis jatkui koko
loppuillan. Kaikki sujui saunalla mallikkaasti;
ruokaa ja juotavaa riitti ja myös ihmiset
viihtyivät. Iltaa jatkoimme kolmioilla, jossa
uudet lumenvalkoiset haalarimme käänsivät
katseita ja keräsivät kehuja. Kokonaisuutena
isommilta ongelmilta vältyttiin ja viime
vuodesta parantaen kukaan ei joutunut
Acutaan illan aikana.

TEKSTI: AKSELI KIVELÄ KUVAT: HALLITUS 2020

Nyt kun projekti on saatu kunnialla
maaliin, niin voin todeta olevani erittäin
tyytyväinen päätöksestäni lähteä
mukaan. Iso kiitos vielä kerran
mahtavalle ja omatoimiselle tiimille:
Viiville, Kasperille, Oskarille,
Rasmukselle, Vilinalle, Ellinooralle,
Roopelle, Millalle, Emilialle sekä
Sannille.

Akseli Kivelä
Haalaritiimin puheenjohtaja 2020



Central
Got to love the different projects

“Duringthe 7months,I haveworked inmultiple cross-bordertransactions inbuyandsell-sideengagements.Thegreat
thingaboutprojectwork is thatevery businessandcustomeris completelydifferent. Therefore, youget todigintonew
business,sectors andmarketsineveryproject.” – Ilkka

“At EY, Iwork in theAdvisoryserviceswhere I ampartof the Technologyconsultingteam.Theprojectsweget vary
quitea bit. Theycanbesimpleprojectssuchasfacilitating abiddingprocessforabiggerproject̓ s implementation
where our role is toadviseonbest candidatesandmakesure their capabilities andunderstandingmatch theclient̓ s
needs.Theotherendof the spectrumisuscarryingout theentire implementation fromstart to finish. Forexample,
now I ampart of aproject likethat. LastmonthIwaspart of aprojectwere the client cametouswith their
implementationplanandaskedwhatwe thoughtof it andhowwouldwedo it. Belongingtoa teamdoesn t̓ limit your
opportunities. AtEYprojectsusually includepeople fromnumerousteamsandin the end it comesdowntoexpressing
your skillssopeoplewant you in their projects.” – Tuukka

What motivates you at EY?
“The tasksof trainee/analyst dependontheproject andpriorworkexperience.However,basedonmyownandmy
colleagues̓ experiences,newhiresusuallygettodoeverything fromfinancial analysisand reportwriting toclient and
managementmeetings.Therefore, I find it encouragingthat youaregivenchances toshowyourskills right fromthe
start. Even thoughtheschedulesarebusyfromtime to timeandyouaregiven responsibilitiesright fromthestart, you
arenever left alone. Even themoreseniorcolleaguesalwaysarrange time if youneedhelporhavesomethingyouwant
todiscuss.I have found thishighlymotivating.” – Ilkka
“What differentiates EYfromother firmsis thepeopleyou findworkinghere. Everyone is ambitious.Everyone ishard-
working.Andmostimportantly, it feels likeeveryone isonthesamepageandcanunderstandeachother. Why do
thesepeoplewant to stay here? EYrewardshardworkandlets you challengeanddevelop yourself. Yoursuccessrelies
purelyonyourowneffort. Thatstill doesn t̓meanthat youneedtoor shouldlive at the office.Again,youchoosewhat
youcando.Theseare the reasons I enjoyworkingat EYandtheseare the thingsthat motivate me.” – Tuukka

How did you end up at EY?
“I joinedEY inSeptember2019throughEY s̓trainee program,EYexperience.Theprogramisagreatway togain
experience inmanagementconsultingandsee ifmanagementconsultingis the right fit foryou.Andthebestpart is,
youareanequalpart of the teamfromdayone.Thetrainee period
typically lastsbetween3 to9monthsbut is individually agreedwith
eachnewhire. Prior toEYandtransactiondiligence,I workedina few
summerjobsinbusinesscontrollingand finance.” – Ilkka

“It wasmyfourth year at TUTwhen I started to thinkabout1)where
doIwant towork2)whatdoIwant todo3)whichcompanywill take
metodomythesis.After completingmythesis fora techcompany, I
gottheopportunity to stay there asaprojectmanager.I started to
want somethingdifferent (somethingbeingeveryone notalready
havingkids,average agenot being40to 50andhavingco-workerswho
wouldwant tohangout). I hadheardgoodthingsaboutEY from
friendsandfamilyandchose to trymy luck.Applied,gotcalledback,
hadtwo interviews, an aptitude test andthen Iwasrecruited.Would
doit again. EYisdefinitely thegreener side.” – Tuukka

EY as a company
EY iswell knownasoneof theBigFourauditing firms.Todayit ismuch
more. EYisdivided inservice lines,whichareAdvisory, Financial
Service Office, TransactionAdvisoryServices, Audit andTaxandLaw.
Advisoryisdivided incompetencyareas (or teams),whichare
Customer& Strategy, SupplyChain&Operations,Technology
Consulting,Finance& Performance ManagementandRisk.Theproject
teamcanbe formedacrossteamsorevenservices lines, whichaddsto
thepossibilitieswehave tooffer. #kotikonttori
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What is Central ESTIEM? The core of the
ESTIEM consists of the Board of six members
and a number of different Committees and
Service & Project groups. The Board is
responsible for the management, whereas the
Committees and the Service and Project groups
are there to support the Board and the Local
Groups when it comes to some operational
tasks or helping Local Groups with organising
events.

Tomash Groen, second year student from the
Masters’ degree program Business and
Technology, has now been an active member of
the Central ESTIEM as a part of the Corporate
Relations Committee (CRC). The Corporate
Relations Committee coordinates ESTIEM’s
relations with companies, NGOs and
universities. We had a chat with Tomash, and
he wanted to share some of his experiences
with us.

Hi Tomash, how has it been to participate in
Central ESTIEM and what have you learned so
far?

- It has been a lot different from being an officer
in the board of Indecs. We operate at a
European level, contacting companies and
Universities on a larger scale. Since both our
Committee and our customers are quite
international, we have faced some cultural
differences and learnt a lot from them.
Personally, I have learnt how to approach
companies, improved my negotiation skills, and
learnt lots about marketing and sales materials.

Why should the members of LG Tampere
participate in Central ESTIEM?

- If you are curious of learning a set of new
skills regarding how to operate in an
international environment, how to apply your
IEM skills in real life and acquire a vast network

of friends throughout Europe, ESTIEM is a great
platform for that. My job in Central ESTIEM
feels like an internship in a company full of
friends. It provides you a safe learning
environment, where you can make mistakes
and try new things you have never done before.
All in all, it is a good learning opportunity and
the experience can possibly help you in
attaining an international summer job or career.

Anything you want to say to the members of
LG Tampere?

- Be active! There are also get-to-know chats on
a regular basis where you can get to know the
committee first and see if you would see
yourself working in those! If you have any
questions, feel free contact me in Telegram
@TomashGroen.

Tommi Linnavirta participated in the Local
Responsible Forum organized online by
Central ESTIEM. We asked him about his
experiences participating in an online ESTIEM
event.

- I was quite unsure what to expect from this
event since it was the first online event ESTIEM
had ever organized. My personal opinion is
that meeting other people, exchanging ideas
with them and having fun is an important part
of the ESTIEM event as its program. That's why
I was a bit concerned the event would lose part
of its attraction when transformed into an
online version. Luckily, I was positively
surprised that it wasn't the case this time.
Trainers were able to keep sessions interesting
by using a lot of real-life cases. We had a lot of
working in small groups, so you were able to
get to know the other participants and learn
how they manage their local groups. Also,
every evening all participants were playing
games and chatting together in Zoom so it
really felt like an ordinary ESTIEM event.
Overall, the event was very well organized and
I'm looking forward to participating in some
other ESTIEM online event in the future!

TEXT: EMMI ALMINOJA



KIRJAVINKIT
Jäsenistöltä kysyttiin hyviä ja hyödyllisiä kirjasuosituksia. Vastauksia tuli yllättävän suuri
määrä, kiitos siitä! Toivottavasti kirjoja löytyy myös äänikirjapalveluista, jotta niihin voisi
kirjastojen kiinniolosta huolimatta jo uppoutua. Laita tästä kiinnostavimmat suositukset
kuitenkin odottamaan omalle kirjalistallesi.

Pitääkö olla huolissaan? Elämänkoulun
kymppiluokka
Kari Hotakainen, Tuomas Kyrö, Miika Nousiainen
ja Jenni Pääskysaari

- Tv-sarjasta tutulla tyylillä kirjoitettu kirja on
rentouttavaa ilta-hömppä-lukemista. Aivot
narikkaan ja tämän kirjan ääreen. Ainoana
miinuksena on kirjan vähäinen sivumäärä, jonka
vuoksi se oli nopeasti luettu.

Kansantaloustiede
Jukka Pekkarinen ja Pekka Sutela

- Tarkastelee taloutta yhteiskunnan
näkökulmasta, mikä sinänsä poikkeaa
tuotantotalouden yksittäisiin toimijoihin ja
toimitusketjuihin keskittyvästä näkökannasta ja
antaa siten perspektiiviä taloudelliseen
toimintaan kokonaisuutena.

Totuus Harry Quebertin tapauksesta
Joël Dicker

- Tarina on vetävä, vauhdikas ja nokkela. Vaikka
dekkari onkin yli 800 sivuisena melko pitkä, se
pitää lukijan otteessaan läpi koko kirjan
suorastaan loistavalla tarinankerronnalla ja
jännittävällä juonella ja mielenkiintoisilla
hahmoilla. Kirja onnistuu taidokkaasti kertomaan
tarinaa 2 eri aikatasolla ilman, että se muuttuu
missään vaiheessa tarkoitettua enempää
sekavaksi. Kaiken kaikkiaan kirja on loistava
valinta karanteenilukemiseksi.

Tamppi
Blebsit

- Se on kovin teekkarihenkinen ja muistuttaa
Wapun olemassaolosta, vaikka sitä ei nyt
käsiinsa saakaan kuin vanhoina versioina.

Koko tuotanto
Nalle Wahlroos

- Köyhäthän tuovat vain hiekkaa kynnysmatolle.

Tuhat loistavaa aurinkoa
Khaled Hosseini

- Kirja kertoo elämästä kahden afganistanilaisen
naisen erilaisista elämistä Afganistanin sodasta
lähtien aina Yhdysvaltojen pommituksiin.
Teemaltaan todella synkkä ja aika raakakin kirja,
mutta on todella mukaansatempaava ja
herättelee siihen tosiasiaan, että meillä täällä
Suomessa on asiat todella hyvin. Tuhat loistavaa
aurinkoa on kirjana samanlainen kuin Breaking
Bad sarjana; aina kun luulet tietäväsi, mitä
seuraavaksi tapahtuu, uusi juonenkäänne lyö
vasten kasvoja. Ehdoton suositus!

Tuntematon Kimi Räikkönen
Kari Hotakainen

- Vaikkei Formulat kiinnostaisi yhtään (kuten ei
itseäni kiinnosta), kannattaa tämä kirja lukea läpi.
Kirjaa lukemalla oppii ymmärtämään paljon
paremmin Kimi Räikköstä ja hänestä mediassa
saatavaa kuvaa: kaikki ei todellakaan ole sitä,
miltä se julkisuudessa näyttää. Hotakaisen
värikäs ja nerokas kirjoitustyyli tekee kirjasta
ajatuksia herättävän ja mukaansa tempaavan. Iso
suositus!

Niemi
Juha Hurme

- Kulttuurihistoriaa mielenkiintoisesti
kirjoitettuna.

TEKSTI: TUULI HÄMÄLÄINEN

The Name of the Wind
Patrick Rothfuss

- Kirja erottuu joukosta ei itse tarinansa avulla
(joka jo itsessään on aivan loistava), vaan tavalla,
miten tarinaa kerrotaan. Joskus pienenkin
yksityiskohdan kuvailemiseen käytetään
kokonaisia sivuja, ja tapa, miten Rothfuss
piilottaa pieniä mutta tärkeitä yksityiskohtia
kuvailuihinsa, on itse kirjoitustyylin kanssa aivan
loistava kombinaatio, joka saa joka sivun
tuntumaan kiinnostavalta ja elävältä. Kun kerran
aloittaa lukemisen, on melkein pakotettava
itsensä lopettamaan. Parhaiten kirjoitettu kirja,
minkä ikinä olen lukenut.

Monikulttuuritaukki
Riku Ahtiala, Otto Saksala, Arvi Syrjänen

- Ottaa kantaa ihmisten erilaisiin lähtökohtiin
sekä yhdenvertaisuuteen monimuotoisesti.

Idiootit ympärilläni
Thomas Erikson

- Sain kirjan lahjana kesätyösuhteeni päätteeksi
toissa kesänä Sievolla. Varsin tieteellisestä
näkökulmasta kirja ei ihmisten kompleksiseen
persoonallisuuden monimuotoisuuteen ota
kantaa, mutta antaa valtavan silmiäavaavan
näkökulman tulkita ja ymmärtää meidän
lähipiirin "interpersoonallista" dynamiikka. Sen
lisäksi, että kirjan jälkeen ryhtyy
avarakatseisemmin näkemään ihmisten
erilaisuutta, voi se siivittää hienojen konseptien
ja sanojen käyttöä. Kuten tässäkin juuri
lukemastasi tekstistä paistaa tuta-jargon, kuin
Naantalin aurinko. :)

Sapiens
Yuval Noah Harari

- Selittää keitä me olemme, mistä olemme
tulleet ja antaa laajemman perspektiivin
olemassaolollemme.

The Black Swan
Nassim Nicholas Taleb

- Prepare for the unexpected. Sopii etenkin näin
koronavirusaikaan.

Troolattua saimaannorppaa ja 124 muuta:
teekkarijäynien historiaa
Eero Holmila, Lauri Kovanen, Jouni Saarenpää

- Kuuluu jokaisen teekkarin yleissivistykseen.

Alku (engl. The Origin)
Dan Brown

- Erittäin koukuttava trilleri, joka tarjoaa lisäksi
yleistietoa arkkitehtuurista ja taiteesta sekä
inspiroivaa pohdintaa ihmiskunnan kohtalosta.

Essentialism
Greg McKeown

- Hyvä kirja, joka ohjaa pohtimaan mitkä ovat
itselle oikeasti sellaisia asioita joihin haluaa
panostaa sen sijaan, että panostaisi kaikkeen
jonkin verran. "Essentialism: Less but better", "If
you don't prioritize your life someone else will."

Vapauden risti
Ilkka Remes

- Vuonna 2017 julkastu romaani poliittisesta
kriisistä Venäjän kanssa. Itse en ole Remeksen
kirjoja vielä kovinkaan montaa lukenut, mutta
tämä oli niistä selkeästi mielenkiintoisin.
Erityisesti aihe oli hyvin mielenkiintoinen, sillä
kirjaa lukiessa usein sen kaiken tapahtuminen
vaikutti liikaakin siltä, että se voisi olla
tulevaisuutta.

Numeropeli (engl. Think of a Number)
John Verdon

- Aivan huikea rikosmysteeri, jonka
monimutkaiset solmut aukeavat sivu sivulta
lukiessa. Mielenkiintoinen trilleri, jossa mukana
psykologiaa. Ylipäätään John Verdonin trillerit
ovat jännittäviä, mutta varsinkin tämä.
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Muumi-kirjat
Tove Jansson

- Muumipappa rauhoittaa koronan keskellä.
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The Third Door: The Wild Quest to Uncover
How the World's Most Successful People
Launched Their Careers
Alex Banayan

- Erittäin inspiroiva tarina, jonka yhteydessä
kuulee erittäin hyviä neuvoja uralle maailman
huipuilta. Löytyy audiblesta ja suosittelenkin
äänikirjaversiota!

The Sell: The Secrets of Selling Anything to
Anyone
Eklund Fredrik

- Inspiroivaa pohjoismaista maailmanvalloitusta!
Ammatillista kehittymistä myyntiin liittyen
sopivan kevyellä otteella. Kirja tarjoaa hyviä
vinkkejä elämään, vaikka ei uraa myynnin
puolella tekisikään. Vinkkejä tarjolla esim.
palkkaneuvotteluihin, oman osaamisen myyntiin,
asunnon myyntiin/ostamiseen ja vaikkapa

Why Nations Fail: The Origins of Power,
Prosperity, and Poverty
Daron Acemoglu and James Robinson

- Oletko ikinä miettinyt, miksi meillä Suomessa
menee niin hyvin kun Etelä-Amerikan ja Afrikan
maat ovat niin köyhiä? Mikseivät näiden
alueiden valtiot pysty takaamaan ihmisille hyvää
elämänlaatua? Jatkuuko Kiinan talouskasvu
edelleen? Tässä kirjassa tutkitaan näitä
kysymyksiä historian, taloustieteen ja politiikan
tutkimuksen näkökulmista sekä esitetään uusi
selitys!

Aki Hintsa - Voittamisen anatomia
Oskari Saari

- Suosittelen jokaiselle indecsläiselle. Kirja on
vaikuttavin koskaan lukemani kirja, ja se sai
tekemään muutoksia omassa arjessani.

Sales in Technology-driven Industries
Jouni Lyly-Yrjänäinen, Tommi Mahlamäki, Timo
Rintamäki, Hannu Saarijärvi, Vesa Tiitola

- Helppolukuinen kirja myynnin ammattilaiseksi
haluavalle. Kirja on myös kurssikirjana kurssilla
TTA-15077 Managing Operative Sales.

Tampereen tutapäivät
2020

Tutapäivät kokoavat joka vuosi kaikkien Suomen
tutakiltojen edustuksen vierailemaan yhden killan
luona. Monta kuukautta suunniteltujen
Tampereen tutapäivien aika koitti tiistaina 10.3.
Edellisen kerran tätä tapahtumaa vietettiin
Tampereella viisi vuotta aiemmin. Siispä
tapahtuma oli Indecsille melko erikoislaatuinen.

Erikoislaatuisen tilanteesta teki myös alkuaan
Suomessa tekevä koronapandemia. Tilanne oli
tutapäivien aikaan vasta hyvin aluillaan eikä vielä
ollut Suomessa aiheuttanut yleisiä toimenpiteitä.
Kuitenkin vielä pari päivää ennen tapahtuman
alkua sen kohtaloa pohdittiin esimerkiksi
yliopiston kanssa. Lopulta näytettiin kuitenkin
vihreää valoa joidenkin varotoimenpiteiden
kanssa. Esimerkiksi käsihygieniaan kiinnitettiin
erityistä huomioita.

TEKSTI: JUHO KUIKO KUVAT: INDECSIN
KUVAGALLERIA
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Osallistujat siis saatiin kuin saatiinkin
paikalle. Ensimmäisenä ruokailtiin
porukalla ja tutustuttiin toisiimme
pelaamalla Indecsin PJ:n kehittämää
verkottumispeliä. Ilta jatkui koko killan
voimin teekkarisaunalla paljuilun ja
hervantalaisten perinnepelien
muodossa.

Seuraavana aamuna tarkoitus oli
nousta raikkaana aamun sarastaessa ja
suunnata ensimmäiselle
yritysvierailulle. Suunnitelmia kuitenkin
jouduttiin vaihtamaan lennosta, kun
vierailu jouduttiin yllättäen perumaan.
Vaihtoehtoisen ohjelman sijaan
päädyimme antamaan osallistujille
armoa, ja kaikki saivat nukkua hieman
pidempään. Päivällä suunnattiin
koululle syömään ja kampuskierrokselle.

Iltapäivällä suunnaksi asetettiin
Framery. Täällä päästiin tutustumaan
tehtaaseen ja kuulemaan Frameryn
tutalaisten uratarinoista. Tarjolla oli
myös hyvät ruoka- ja juomatarjoilut
Frameryn kerhotilassa sekä
mahdollisuus saunoa. Illanvieton jälkeen
hypättiin bussilla takaisin kohti
Hervantaa, missä monet löysivät vielä
tekemistä esimerkiksi tutustumalla

paikalliseen pommisuoja-
arkkitehtuuriin.

Torstaina ei enää tunnettu
armoa herätysaikojen suhteen,
vaan suunnattiin aamulla kävellen
virkeänä kohti Vincitin toimistoa.
Täällä puhumassa oli muun
muassa itse toimitusjohtaja, vanha
indecsläinen. Pääsimme myös
tutustumaan tamperelaiseen
ruokakulttuuriin siipien
muodossa.

Vierailun jälkeen oli aikaa
valmistautua tapahtuman
huipentumaan eli illan

tutapäiväsitseihin. Ne sujuivatkin oikein
mallikkaasti ja olivat monien mielestä
jopa yhdet parhaimmista ikinä. Samalla
eri kaupunkien sitsitavat sekoittuivat ja
jokainen pääsi näkemään uusia erilaisia
kulttuureja. Illan Kolmiot peruuntuivat
mutta jatkotekemistä improvisoitiin eikä
nukkumaan tarvinnut mennä liian
aikaisin.

Seuraavana päivänä kunkin olikin jo
aika suunnata kohti kotikaupunkiaan.
Kokonaisuutena tapahtuma sujui todella
hyvin ja hauskaa oli ainakin järjestäjillä ja
ilmeisesti myös osallistujilla.
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Weʼre
looking
for
talent.
McKinsey Helsinki is lookingfortalent.
Whether youare still studyingorclose
tograduating, wehaveaplace foryou.
The first stepto acareer atMcKinsey
Finland isto sendin your application.
We welcomeapplications toall ofour
positionsall year round. Checkoutour
openpositionsandapplybygoingto
www.mckinsey.fi andselecting
Careers/HowtoApply.

Tolearnmore,call ourrecruiter
Reija Oksanen +358961571732.
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INDECS TOIVOTTAA
HYVÄÄ KESÄÄ!

Muista mainita Indecsin VeriRyhmä Indecs ry, kun
käyt luovuttamassa verta!

Tulemukaan!
Seuraava verenluovutuskäyntimme:

Ilmoittaudu mennessä:

#OJENNAKÄTESI #VERIRYHMÄ

Verenluovuttajien
maksuton infopuhelin

0800 0 5801
ark. 8–17

82
04
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YHDESSÄ AUTAMMEENEMMÄN.

Lähde: Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu

Nähdään KCP:llä!




