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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA

TEKSTI JA KUVA: LEEVI TÖRNBLOM

Moro!
Olen Leevi, kohta neljännen vuoden indecsläinen ja
kiltamme puheenjohtaja. Onnittelut sinulle, uudelle
tuotantotalouden opiskelĳalle, ja tervetuloa Indecsille!
Olet kohta fuksi, indecsläinen, ehkä tamperelainen ja
lukuvuoden päätteeksi teekkari. Sinulla on siis aihetta
ylpeyteen.
Opiskelujen alussa moni asia muuttuu. Uutta opittavaa, uusia ihmisiä, uusia paikkoja ja ainutlaatuisia
kokemuksia tulee vastaan jatkuvasti, ehkä enemmän
kuin koskaan aiemmin. Jännittää ei kuitenkaan kannata, kaikki selkenee aikanaan. Alussa riittääkin, kun
lähtee vain mukaan: kiltamme huikea fuksitiimi ja tutorit auttavat kaikki tutafuksit alkuun opintojen ja
teekkarielämään tutustumisen kanssa. Kuitenkin
haluan kannustaa aktiivisuuteen sekä heti alussa että
myöhemmin opintojen edetessä. Yliopistovuodet ovat
ainutlaatuista aikaa, ja niistä saa tehtyä itselleen
ikimuistoiset olemalla mukana vaikkapa killan toiminnassa.
Koko opiskeluaikasi ajan tukenasi ja yhteisönäsi on
tuotantotalouden kilta Indecs ry. Indecs esimerkiksi
järjestää vapaa-ajan toimintaa laidasta laitaan, valvoo
tutalaisten etuja opiskeluasioissa ja tekee yhteistyötä
tutalaisia työllistävien yritysten kanssa jäsenistön
eduksi. Muiden kiltojen tapaan kampuksella on indecsläisiä varten kiltahuone, jossa tarjolla on esimerkiksi
juttuseuraa, apua kouluhommiin, kahvia, virvokkeita,
musiikkia tai satunnaisia leffailtoja.
Kiltamme on hyvin aktiivinen, ja sen toimintaan osallistumalla tutustuu helposti muihin indecsläisiin.
Kiltatoiminta on juuri sitä työelämässäkin arvostettua
verkostoitumista parhaimmillaan! Indecsin toiminta
perustuu yhdessä tekemiseen, sitä pyörittävät tutalaiset muita tutalaisia varten ja heidän kanssaan. Killan toiminnasta vastaa jäsenistön valitsema hallitus
toimihenkilöineen (indecs.fi/hallitus), ja heidän lisäk-
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TEKSTI JA KUVA: TUULI HÄMÄLÄINEN

Hyvä fuksi,

seen asioita hoitavat erilaiset tiimit. Erilaisia tapoja osallistua toiminnan järjestämiseen onkin siis monia, ja
jokainen halukas pääsee mukaan.
Lopuksi on vielä mainittava, että Indecsin tämän
vuoden syksystä tulee poikkeuksellinen. Vallitseva
maailmantilanne heitti kapuloita rattaisiin jo keväästä,
ja vaikutukset näkyvät vielä syksylläkin. Esimerkiksi
fuksiviikko on hieman tavanomaisesta poikkeava, ja
kaikkia tapahtumia ei pystytä järjestämään tavalliseen
tapaan. Myös kiltahuonettamme koskee näillä
näkymin rajoituksia, eikä sitä pystytä välttämättä
ainakaan alkuun käyttämään normaalisti. Näiden
seikkojen ei kuitenkaan kannata antaa olla haitaksi.
Mennään täysillä sen mukaan kuin on mahdollista!
Hyvää lukuvuoden alun odotusta kaikille!
Terveisin,
Leevi Törnblom
Puheenjohtaja

Onnittelut myös minun puolestani opiskelupaikasta ja
lämpimästi tervetuloa Indecsille! Olen Tuuli ja aloitan
kolmannen opiskeluvuoteni Indecsillä syksyllä. Toimin
hallituksessa mediatoimarina ja hommiini kuuluvat
tämän kyseisen lehden taitto, Indecsin sometilien
päivitys ja apunani toimii mediatiimi. Toimin
SyysWappuun asti myös fuksitoimarina.
Pitelet käsissäsi siis Infactoa, joka on kiltamme
oma lehti. Tämä kyseinen numero on fuksi-edition,
joka tarkoittaa, että lehti sisältää paljon onnitteluja
sekä eväitä alkavalle fuksivuodellesi. Normaalisti
Infactossa on pääasiassa indecsläisten kirjoittamia
juttuja opiskelusta, töistä, erilaisista tapahtumista ja
muista opiskelĳaelämään liittyvistä asioista. Lehti
julkaistaan kolme (ennen neljä) kertaa vuodessa.
Aiempia numeroita löydät killan nettisivuilta indecs.fi.
Kannattaa käydä erityisesti tsekkaamassa tämän
vuoden ensimmäisestä Infactosta juttu viime vuoden
fuksien haalariprojektista. Samassa lehdessä esitellään
myös Indecsin hallitus vuosimallia 2020, joten
suosittelen käymään kurkkaamassa!
Olet astumassa yliopistoelämään ja jo fuksiviikosta
lähtien kannustan osallistumaan niin moneen juttuun,
kuin vain suinkin ehtii ja jaksaa. Omasta
fuksisyksystäni on vierähtänyt jo pari vuotta, ja voin
kertoa, että ne ovat menneet vauhdilla. Eräs klisee on,
että opiskeluvuodet ovat ihmisen parasta aikaa, enkä
ole tästä eri mieltä.

Toivon, että tämä lehti antaa sinulle jonkinlaisen
käsityksen siitä, mitä odottaa ja mitä tuleva vuosi
pitää sisällään. Laita erityisesti muistiin Fuksin To Do
-lista (s. 26) ja fuksiviikon ohjelma (s. 25).
Kivaa loppukesää ja nähdään syksyllä!
Tuuli Hämäläinen
Päätoimittaja
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TEKIN PALSTA

HALLOPEDIN PALSTA
TEKSTI JA KUVA: PERTTU LAIHO

TEKSTI: ANNIKA HIIPAKKA KUVA: ANNIINA MORELIUS

M

Hei fuksit!
Suuret onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa
Hervantaan! Toivottavasti olet jo lehden välityksellä
voinut fiilistellä tulevaa vuotta, siitä tulee vielä
parempi kuin voit kuvitellakaan! Olen Annika ja
aloitan nyt neljännen opiskeluvuoden. Hallituksen
kautta toimin TEK-kiltayhdyshenkilönä, ja sen takia
sainkin kirjoittaa pienen jutun tähän fuksilehteen. Eli
mikäs se TEK sitten on?
Tekniikan Akateemiset TEK on diplomiinsinöörien, arkkitehtien ja vastaavan
yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjestö,
ja n. 72 000 jäsenellään TEK on maamme suurin
diplomi-insinöörien ja arkkitehtien järjestö. TEK tukee
jäseniään ammattiuran kaikissa vaiheissa. Jäsenedut
ovat järjestökentän parhaita ja ne sisältävät
monenmoisia etuja: työsuhde- ja palkkaneuvontaa,
rekrytointi- , ura- ja kansainvälistymispalveluja,
vakuutusturvaa työttömyyden ja työsuhteeseen
liittyvien riskien varalta sekä esimerkiksi
ammattilehtiä ja oppaita. Työmarkkinoiden lisäksi
TEK toimii koulutus- ja teknologiapolitiikassa ja
edistää tekniikkaa ja sen arvostusta.
Aikamoinen määrä palveluja siis! Parastahan tässä
kaikessa on se, että opiskelĳalle TEK:in jäsenyys ja
kaikki nämä palvelut ovat ilmaisia kaikkien
opiskeluvuosien ajan. Lisäksi tamperelaiset teekkarit
saavat nauttia kampuksella Tietotalossa sĳaitsevasta
TEK-Loungesta, jonka tyylikkäät tilat voi jäsen
ilmaiseksi varata esimerkiksi opiskeluun ja
ryhmätöiden tekoon. Siellä voi myös kesken päivän
piipahtaa vaikka kahvilla. Toivottavasti pääsette
tutustumaan Loungeen jo fuksiviikolla.
Erityisesti opiskelĳoita ajatellen TEK julkaisee
vuosittain työnhaussa opastavan Työkirjan.
Opiskelĳoille merkittäviä etuja ovat myös esimerkiksi
palkkasuositukset, lakimiespalvelut ja erilaiset TEKtapahtumat. Lisäksi TEK on aktiivisesti mukana
opiskelĳakulttuurin tukemisessa, ja TEK:in makkarat
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tulevat varmasti heti alusta asti tutuiksi. Tämän
pläjäyksen ja kaiken muun syksyllä tulevan uuden
tietovyöryn helpottamiseksi jäseneksi voikin liittyä jo
nyt osoitteessa https://www.tek.fi/fi/jasenyys/
opiskelĳajasenyys. Lisätietoa TEK:istä voi kysyä
allekirjoittaneelta, ja jos haluat heti tietää lisää, voit
lueskella osoitetta tek.fi.
Nauttikaa loppukesästä ja nähdään syksyllä!
Annika Hiipakka
Indecsin TEK-kiltayhdyshenkilö
PS. Jos vanhemmat opiskelijat lukevat tätä, tai miksei
fuksitkin: KOKO-kassaan liittymällä voi varmistaa
ansiosidonnaista työttömyysturvaa muutaman
kympin jäsenmaksulla. Jäseneksi voi liittyä jo
ensimmäisten opiskeluvuosien kesätöiden aikana.
Työssäoloehdon kerryttäminen nimittäin alkaa
liittymispäivästä, ei takautuvasti!

orjes ja onnittelut valinnasta uusille
fukseille! Olen Perttu Laiho, piakkoin 4.
vuoden indecsläinen ja yksi killan hallinnon
opiskelĳaedustajista eli hallopedeista. Hallopedin
tehtävänä on edustaa kiltaa ja sen jäseniä sellaisissa
yliopiston hallinnollisissa toimielimissä, joiden
päätökset vaikuttavat opiskelĳoiden arkeen.
Konkreettisimpia esimerkkejä ovat luultavasti
opintojen kehittämisryhmä OPKE ja perustutkintoohjelmien suunnitteluryhmä PTO. OPKEn tehtävä on
nimensä mukaisesti kehittää tarjottavia opintoja ja
esimerkiksi perehtyä opiskelĳoiden antamaan
kurssipalautteeseen. PTO:ssa puolestaan suunnitellaan
opintoja hieman isompina kokonaisuuksina, kuten
erilaisten opintokokonaisuuksien osalta. Tästä
strategisempaan, eli pidemmän aikavälin asioihin,
keskittyvät esimerkiksi ylintä päätäntävaltaa käyttävä
konsistori, jossa hallopedit antavat päätöksiin
opiskelĳoiden näkökulman.
Hallinnollisista rakenteista huolimatta hallopedit
ovat suoraan opiskelĳoita ja heidän etujaan varten.
Kannustankin uusia fukseja olemaan aktiivisia ja
antamaan rohkeasti palautetta erilaisista käytännöistä,
opetuksen laadusta tai muusta mieleen tulevasta
opintoasiasta. Tulette uusin silmin katsomaan asioita,
jolloin näkemyksistänne saadaan uusia ajatuksia ja
ideoita toiminnan kehittämiseen. Palautteen voitte
antaa suoraan jollekin hallopedille, killan
hallitustoimĳalle tai anonyymisti joko sähköiseen tai
fyysiseen palautelaatikkoon. Kaikki palautteet luetaan
ja käsitellään!
Maailmalla uutisotsikoita vallannut Covid-19 on
vaikuttanut myös hallopedien elämään ja sieltä voisi
nostaa muutaman huomion, joita on käsitelty
kuluneen kevään aikana. Normaalin edunvalvonnan
lisäksi on keskitetty huomiota varmistamaan
lähiopiskelun muuttaminen etäopiskeluksi opiskelĳan
oikeudet täyttävällä tavalla. Kokonaisuudessaan tämä
siirtymä sujui hyvin ottaen huomioon ennen kaikkea
lyhyen aikajänteen, jonka puitteissa muutos tehtiin.
Hallopedit olivat etäopiskeluun siirryttäessä yksi
palautekanava henkilökunnalle, jonka perusteella he

kykenivät kehittämään etäopintoja opiskelĳoille
sopivaksi. Lisäksi jäsenistöltä saatuja ideoita
toivotuista kursseista tai suoritusmahdollisuuksista on
välitetty suoraan päätöksiä tekeville vastuuopettajille
ja professoreille. Hyvällä yhteispelillä ja aktiivisella
palautteen antamisella on siis suoraan onnistuttu
parantamaan opintojen suorittamisen puitteita.
Koska aktiivisuus ja yhteispeli ovat tärkeitä,
loppuun voisi olla paikallaan pieni mainos hallopedtoiminnasta. Useat hallintorakenteet voivat kuulostaa
alkuun monimutkaisilta ja vaikeaselkoisilta mutta
tekemällä oppii. Hallopedina on helppo kokeilla
järjestöaktiivin elämää ja verkostoitua sekä
opiskelukavereiden, että yliopiston osaavan
henkilökunnan kanssa. Usein, kuten itsekin aiemmin,
pohdin ensimmäisenä ajan riittävyyttä. Oman ja
kuultujen kokemuksen perusteella voin sanoa, että
huoli on turha. Opinnot ehtii mainiosti hoitaa ja
samalla kartuttaa verkostoja tulevaisuutta varten.
Nauttikaa syksystä ja olkaa aktiivisia!
Perttu Laiho
Indecsin halloped
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OPINTOVASTAAVAN PALSTA
TEKSTI JA KUVA: JONNA AUVINEN

TEKSTI JA KUVA: JOONAS KARAILA

M

oikka ja tervetuloa Indecsille! Olen Jonna, 4.
vuoden indecsiläinen ja killan
opintovastaava. Toisin kuin Joonas, joka on
opintoneuvojana yliopistolla töissä ja auttaa teitä
omalla opintopolullanne, olen itse edustajana
kiltamme hallituksessa ja vastaan yleisesti kiltamme
edunvalvonnasta eli esimerkiksi vien kurssipalautteita
eteenpäin ylemmille tahoille ja pidän huolen, että
jäsenistömme saa tietää kaikista
vaikuttamismahdollisuuksista yliopistossamme.
Tiedän, etten itse ainakaan tiennyt ollenkaan tullessani
yliopistoon, miten täällä voisi ajaa muutoksia asioihin
tai miten yliopistossa tehdään päätöksiä ja siksi
haluankin nyt avata sitä hieman enemmän, ainakin
siihen asti kuin on mielestäni mielekästä ymmärtää.
Alin ja helposti lähestyttävin vaikuttamisen taso on
vaikuttaa killan sisällä asioihin. Tämän voi tehdä joko
antamalla palautetta suoraan jollekin killan
hallituslaiselle tai laittamalla palautetta
palautelokeroon tai sähköisesti nettisivulta löytyvään
osoitteeseen. Jos haluaa olla enemmän mukana
toiminnassa kannattaa myös harkita hallitukseen tai
vähintään tiimiin hakemista.
Seuraavana tasona voi nähdä tuotantotalouden
yksikön toiminnan, johon pääsee helpoiten
vaikuttamaan antamalla palautetta minulle,
hallopedeille tai lähtemällä itse hallopediksi. Tällä
tasolla voidaan vaikuttaa yleensä hyvin suorasti
tuotantotalouden opintoihin kuten kurssitoteutuksiin,
sisältöihin tai ylipäätään opintojen rakentumiseen.
Kuten dekaanimme myöhemmin tässä lehdessä
kirjoittaa, yliopisto rakentuu tiedekunnista, jotka
voidaan nähdä seuraavana tasona. Tuta kuuluu tällä
hetkellä poikkeuksellisesti kahteen tiedekuntaan, joten
voisi siis nähdä, että vaikuttamismahdollisuutemme
ovat kaksinkertaiset, tosin joskus hieman epäselvät.
Tällä tasolla päätetään jo esimerkiksi isommista
budjettilinjauksista eli yksinkertaistettuna siitä, kuinka
paljon yksiköllämme on rahaa käytettävissä kurssien ja
muun toiminnan järjestämiseen. Vaikuttaa voi
helpoiten hallopedtoiminnan kautta.
Infacto 2/20
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OPINTONEUVOJAN TERVEISET

O
Omana tahonaan ja hieman hankalasti
sĳoitettavissa ovat Tampereen ylioppilaskunta TREY
ja Tampereen Teekkarit ry, joihin molempiin haetaan
opiskelĳaedustajat tietyin aikavälein. Kiltamme
kuuluu molempien järjestöjen alle ja täten
vaikuttaminen on yleensä melko suoraa ja oma
tehtäväni onkin infoilla aina kun suoria
vaikuttamismahdollisuuksia tarjotaan esimerkiksi
kyselyiden merkeissä tai jos uusia tekĳöitä haetaan!
TREY:n edustajistovaaleista saatatkin nähdä
mainoksia nyt syksyllä! Indecsin nykyiset edustajat,
niin kuin hallopeditkin, voit bongata nettisivuiltamme
edunvalvontaosion alta ja heitä voi nykäistä hihasta tai
laittaa telegrammissa viestiä, jos jokin asia
pohdituttaa.
Mainittakoon vielä, että ylimpinä yliopiston tahoina
on yliopiston hallitus, yliopiston johto ja konsistori,
joista viimeisimmässä on 5 opiskelĳaedustajaa ja näin
ollen se on nähtävissä ylimpänä tahona, jolla opiskelĳa
voi suoraan vaikuttaa yliopiston toimintaan.
Aloittelevalle fuksille näen kuitenkin, että vaikka
suurin osa tästäkin tiedosta unohtuisi, niin kunhan
muistat, että vaikuttaminen on erittäin tärkeää ja että
pienimmistäkin ongelmista voi tulla kertomaan niin
takaat omalta osaltasi, että yliopistokokemuksesi tulee
olemaan niin hyvä kuin vain mahdollista! Toivottavasti
tulet nauttimaan seuraavista vuosistasi aivan yhtä
paljon kuin mitä itse olen!
Jonna Auvinen
Opintovastaava

nnea opiskelupaikasta ja tervetuloa Indecsille!
Tuleva vuosi tulee olemaan täynnä mahtavia
tapahtumia, uusia ystäviä, mahdollisuuksia ja
mielenkiintoisia opintoja.
Tuotantotalouden koulutusohjelman
opintoneuvojana autan sinua opiskeluun liittyvissä
kysymyksissä. Minulta voi tulla kysymään esimerkiksi
opintosuunnitelman laatimisesta, opintojen
etenemisvauhdista, kurssi- ja sivuainevalinnoista.
Haluan auttaa sinua opintoihin liittyvissä
kysymyksissä, joten kysy vain, jos jokin mietityttää
vähääkään.
Aloitan itse neljännen vuoden opinnot
tuotantotalouden parissa ja toisen vuoteni
opintoneuvojana. Omat opintoni sisältävät
kokonaisuuksia eri aloilta ja olen käynyt opintoja myös
Keskustakampuksella, joten voin auttaa
erikoisimmissakin suunnitelmissa.
Opintojen ulkopuolella kannustan tutkimaan mitä
kaikkia kiltoja ja kerhoja koulultamme löytyy.
Suosittelen myös lähtemään mukaan kiinnostavien
kiltojen tai kerhojen toimintaan, koska olemalla
aktiivisesti toiminnassa mukana saa mahtavia
kokemuksia ja läheisiä ystäviä, opinto- ja
työelämätaitoja unohtamatta. Uskon, että jokainen voi
löytää mielenkiintoisen kerhon koulultamme, mutta
mikään ei myöskään estä perustamasta täysin uutta
kerhoa.
Koululla minut voi tavoittaa opintoneuvojan
huoneelta Festian ensimmäisestä kerroksesta
päivystysaikoina tai hyvällä todennäköisyydellä
killasta. Minulle voi myös lähettää sähköpostia alla
olevaan osoitteeseen. Koronatilanteesta riippuen
ohjaus saattaa tapahtua myös etänä, jolloin voimme
sopia ajan Teams-puhelulle.

Toivotan sinut vielä kerran tervetulleeksi upeaan
porukkaamme, jossa kaikki viihtyvät. Toivon, että
sinäkin lähdet heti mukaan uteliain mielin
tutustumaan ja kokemaan aivan uutta, opintoja
unohtamatta.
Vauhdikkaan ja opintorikkaan fuksivuotenne alkua
odotellen,
Joonas Karaila
Tuotantotalouden opintoneuvoja
tuta.opiskelu.tau@tuni.fi
FA115
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KOULUTUSASIANTUNTĲAN TERVEISET
TEKSTI JA KUVA: SUVI YLI-ÄYHÖ

H

ei kaikki uudet ja vanhat tuotantotalouden
opiskelĳat! Uusille tulokkaille onnittelut
opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan
tuotantotaloutta Tampereen yliopistoon!
Olen Suvi ja työskentelen tuotantotalouden
koulutusasiantuntĳana ja tulet tapaamaan minut
opintoasioiden tiimoilta. Minulta saat apua
esimerkiksi opintojen suunnittelussa ja
opintosuunnitelman tekemisessä sekä monenlaisissa
muissa opintoasioissa. Mikäli jokin asia mietityttää,
ole rohkeasti yhteydessä.
Näin kesäloman kynnyksellä minuakin hieman
jännittää, mutta hyvällä tavalla. Tuleva
orientaatioviikko on nimittäin minunkin ensimmäinen
tässä roolissa, sillä aloitin työssäni viime syyskuussa.
Odotan innolla, että pääsen ensimmäistä kertaa
vastaanottamaan uutta vuosikertaa tuotantotalouden
opiskelĳoita. Tähänastisten kokemusteni perusteella
voin sanoa, että olet pääsemässä osaksi hienoa
yhteisöä, sillä sekä tuotantotalouden opiskelĳat että
opettajat ovat huippua porukkaa.
Edessäsi on paljon uuden opettelua ja
ainutlaatuisia kokemuksia tutustuessasi yliopistoopiskelun saloihin. Fuksivuoden jälkeen olet kuitenkin
jo vanha tekĳä, vaikka alkuun tuntuisikin, että kaikki
uudet asiat saavat pään pyörälle. Fuksivuoteen
kannattaa lähteä mukaan avoimin mielin ja muistaa
tasapaino opintojen ja vapaa-ajan välillä. Täydellinen
resepti fuksivuoteen onkin noin 60 opintopisteen
verran opintoja ja muuta opiskelĳaelämää oman maun
mukaan. Opiskeluaika on ainutlaatuista ja sen aikana
hankitut opit, kokemukset ja ystävät kulkevat
mukanasi myös myöhemmin työelämässä.
Koronan aiheuttamien rajoitusten ja muuttuvan
tilanteen vuoksi on vielä epävarmaa, missä määrin ja
minkä suuruisella porukalla tapaamme kampuksella
elokuussa. Minä, opettajat ja koko yliopisto pyrimme
pitämään teitä mahdollisimman hyvin ajan tasalla
orientaatioviikosta ja syksyn opetuksesta. Varmaa

kuitenkin on, että toimintaa järjestetään joko etä- tai
muussa muodossa ja että fuksivuotenne tulee olemaan
täynnä hienoja kokemuksia. Vaikka fyysisiä tapaamisia
kampuksella rajoitettaisiinkin, pidetään tiiviisti
yhteyttä muilla tavoin. Haluamme tutustua uusiin
opiskelĳoihimme ja myös kuulla, miten vanhemmilla
opiskelĳoilla sujuu. Minut tavoittaa toimistoaikoina
sähköpostitse tai puhelimitse ja minulle voi myös
varata etäohjausaikoja. Kun taas valloitamme
kampuksen, yllä mainittujen lisäksi minut tavoittaa
toimistolta Festian ensimmäisestä kerroksesta joko
varaamalla ajan tai pistäytymällä ilman ajanvarausta.
Vielä kerran lämpimästi tervetuloa tuotantotalouden
porukkaan! Mukavaa ja aurinkoista kesää kaikille ja
nähdään syksyllä!
Suvi Yli-Äyhö
Tuotantotalouden koulutusasiantuntĳa
suvi.yli-ayho@tuni.fi
0504416255
FA108B
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DEKAANIN TERVEISET
TEKSTI: MARTTI KAURANEN KUVA: TUTCRIS.TUT.FI

TEKSTI JA KUVA: MATTI SOMMARBERG

Tervetuloa opiskelemaan tuotantotaloutta Tampereen
yliopistoon!
Olet tehnyt erinomaisen valinnan opiskelupaikkasi
suhteen. Tuotantotalouden tutkinto-ohjelmamme on
yksi halutuimpia tekniikan alan ohjelmia koko
Suomessa. Onnittelut siis siitä, että sinut on valittu
tähän arvostettuun ohjelmaan, jonka opiskelĳat
työllistyvät hyvin, usein jo opintojen aikana. Lisäksi
Tampere on hieno paikka opiskelĳaelämän kannalta.
Tampereen kaupunkihan on jo vuosia ollut Suomen
kärjessä haluttuna asuinpaikkana. Olen varma siitä,
että viihdyt täällä hyvin.
Kuten ehkä tiedät, entiset Tampereen teknillinen
yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyivät vuoden
2019 alusta lähtien uudeksi yliopistoksi, joka on myös
nimeltään Tampereen yliopisto. Tampereen uuteen
korkeakoulukokonaisuuteen kuuluu myös Tampereen
ammattikorkeakoulu. Lukuvuoden 2019-2020 aikana
olemme totutelleet työskentelyyn uudessa yliopistossa.
Uusi yliopistokokonaisuutemme tarjoaa hyvin
monenlaisia mahdollisuuksia yksilöllisten ja
monitieteisten opintokokonaisuuksien rakentamiseen.
Tässä suhteessa tuotantotalous alana on yksi
parhaimmista lähtökohdista. Sen opintoja voi hyvin
täydentää monen erilaisen alan opinnoilla. Tästä
mahdollisuudesta kannatta ottaa kaikki hyöty irti,
koska omaperäiset aineyhdistelmät voivat olla valtti
tulevaisuuden työmarkkinoilla.
Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
yliopistossamme perustuu kahden tiedekunnan
yhteistyöhön. Tutkinto-ohjelman hallinto on tekniikan
ja luonnontieteiden tiedekunnassa. Tällä korostetaan
sitä, että kyseessä on nimenomaan tekniikan alan
tutkinto. Opintojen sisällöntuotanto taas tapahtuu
pääosin johtamisen ja talouden tiedekunnassa, koska
tuotantotaloudella on luontaisia liittymiä muihin
tämän tiedekunnan koulutusaloihin. Tästä järjestelystä
ei kannata huolestua, koska nämä kaksi tiedekuntaa
ovat jo päässeet yhteistyössään hyvään alkuun.
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Hyvä tuore tutalainen,

Opintojen aloittaminen on myös suuri muutos
elämään. Siihen liittyy usein muutto vieraalle
paikkakunnalle ja tutustuminen täysin uusiin ihmisiin.
Tässä pääsee alkuun reippaalla asenteella. Heti alusta
lähtien kannattaa osallistua opiskelĳarientoihin ja
tutustua uusiin opiskelĳakavereihin, vanhempiin
opiskelĳoihin ja myös yliopiston henkilökuntaan.
Tässä suhteessa oman kiltasi toiminta on tärkeää.
Joudut myös ottamaan vastuuta omien opintojesi
etenemisestä. Tässä kannattaa unohtaa turha kilpailu
muiden opiskelĳoiden kanssa ja panostaa
pikemminkin yhteistyöhön heidän kanssaan.
Aloitat opintosi erittäin mielenkiintoisessa
vaiheessa. Koronavirusepidemian takia yliopistot
joutuivat siirtymään hyvin nopeasti pääosin
etäopetukseen kevään 2020 ajaksi. Tällä hetkellä
emme vielä tiedä, mikä tilanne on elokuussa, jolloin
aloitat opintosi, mutta suuri osa syksyn 2020
opetuksesta on päätetty toteutettavan etäopetuksena.
Pyrimme kuitenkin järjestämään mahdollisimman
paljon ensimmäisen vuoden opetuksesta normaalisti
kampuksella. Tämä on tärkeää, että uudet opiskelĳat
oppivat tuntemaan toisensa ja yliopiston
henkilökuntaa.
Tervetuloa vielä kerran Tampereen yliopistoon!
Martti Kauranen
Dekaani
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

Onnittelut opiskelupaikastasi ja lämpimästi tervetuloa
meille opiskelemaan.
Yliopistomme on mielenkiintoisessa uuden
luomisen vaiheessa. Vanhemmat opiskelĳat ja eritoten
henkilökunta voivat vielä puhua vanhasta Tampereen
yliopistosta tai Tampereen teknillisestä yliopistosta.
Me olemme kuitenkin olleet jo yksi yliopisto runsaat
puolitoista vuotta. Jonkin verran yhdistymistyö on
vielä kesken, joka voi näkyä prosessiviilauksina siellä
ja täällä. Positiivista teille on se, että pääsette vielä
oikeasti vaikuttamaan, minkälainen yliopisto tästä
tulee, kun yhdistyminen on saatettu kaikilta osin
loppuunsa. Korkeakoulu-konserniin ja yhteisöömme
kuuluu myös Tampereen ammattikorkeakoulu.
Korkeakouluyhteisössämme on noin 30 000
opiskelĳaa ja 5 000 henkilökuntaan kuuluvaa.
Tampereella on sen lisäksi paljon muita
opiskelupaikkoja, ja joka viides vastaantulĳasi
Hämeensillalla onkin toinen opiskelĳa.
Tuotantotalous on perinteisesti haluttu tutkintoohjelma, joka tarjoaa edellytykset toimia monilla eri
teollisuuden tai elinkeinoelämän sektoreilla. Meillä
olet vahvasti kahden tiedekunnan risteyksessä:
tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta, josta saat
tutkintosi, takaa sinulle vahvan insinööripohjan.
Johtamisen ja talouden tiedekunnasta tuleva
henkilökunta antaa sinulle eväät monipuoliseen
johtamisen ja talouden ajatteluun ja käytännön
ratkaisumalleihin. Yliopistossamme on
poikkeuksellisen laaja tieteenalatarjonta ja
myöhemmin, kun mietit vapaasti valittavia opintojasi,
voit hyvin laajentaa osaamistasi johonkin
insinööritieteeseen tai laajentaa johtamisen ja
talouden taitojasi.
Kurssit ovat kuitenkin vain yksi osa
työelämätaitoja. Yhtä tärkeitä ovat sosiaaliset suhteet
ja taidot, jotka karttuvat osana opiskelĳaelämää ja
siinä, kun hakeutuu opiskelĳatoiminnan – esimerkiksi

kiltojen – vastuutehtäviin. Monissa kiltaprojekteissa
pääsee harjoittelemaan haastavia johtamistilanteita,
joista on sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä
merkittävää hyötyä työelämässä. Suosittelen myös
ulkomaanvaihtoa, se antaa myös sellaisia
työelämätaitoja, joita ei kirjoista opita.
Korona muutti niin teidän kuin meidänkin
keväämme. Muun Suomen tavoin aloitimme hitaan
siirtymisen kohti normaalia tai uutta normaalia
kesäkuun ensimmäisenä. Syksyllä pandemiatilanne
vielä vaikuttaa osin järjestelyissä, mutta siitä teillä on
tullessanne uusin tieto käytettävissänne. Pandemia on
yksi esimerkki maailman muuttumisesta, ja että
maailma on myös hieman erilainen
valmistumispäivänänne kuin tänään. Tämä ei
kuitenkaan ole ongelma, sillä yliopistossa opitaan
ajattelemaan ja ymmärtämään maailmaa, mutta myös
opitaan taitoja muuttamaan maailmaa ratkaisemalla
ongelmia.
Lopuksi vielä kerran onnittelut opiskelupaikastasi ja
lämpimästi tervetuloa!
Matti Sommarberg
Dekaani
Johtamisen ja talouden tiedekunta
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KV-VASTAAVAN TERVEISET
TEKSTI JA KUVA: KAISA TANNINEN

MIKÄ ON INDECS?

H

Indecs on Tampereen yliopiston tuotatotalouden
kilta Hervannan kampuksella. Kilta on
perustettu vuonna 1986 ja tällä hetkellä se
koostuu 365:stä jäsenestä.

ei sinulle tuleva tuotantotalouden
fuksi! Olet varmasti kuullut jo useita
onnitteluja opiskelupaikan saamisesta
sekä hyvän alan valinnasta jo ainoastaan
tässä lehdessä. Onnittelen kuitenkin vielä
lisää ja perustelen myös jonkin verran, miksi
teit erityisen mainion valinnan, kun päätit
hakea opiskelemaan tuotantotaloutta
Tampereelle. Tämä valinta avaa sinulle
nimittäin huikeat mahdollisuudet
kansainvälistymiseen!

Indecsin erityisiin vahvuuksiin kuuluu sen
aktiivinen jäsenistö, joka mahdollistaa Indecsin
toiminnan. Joka vuosi killalle valitaan uusi
hallitus: 10 vastaavaa ja n. 17 toimaria. Tämän
lisäksi kiltatoiminnassa on mukana tiimit, joita
vetää joko vastaava tai toimari. Erityisesti tiimit
ovat matalan kynnyksen tapa liittyä mukaan
kiltahommiin. Fuksivuonna ajankohtainen
projekti on haalarien hankinta, joka on myös
helppo tapa tulla toimintaan mukaan.

Tuotantotalouden kilta Indecs kuuluu
järjestöön nimeltä ESTIEM, joka tulee
sanoista European Students of Industrial
Engineering and Management. ESTIEM
pyrkii yhdistämään tuotantotalouden
opiskelĳoita ympäri Eurooppaa sekä
kehittämään tuotantotalouden
opiskelumahdollisuuksia. Tässä siis
helpoimmat vaihtoehtosi
kansainvälistymiseen Indecsin ja ESTIEMin
kautta:

Indecs järjestää jäsenistölleen erilaisia
tapahtumia, on mukana opiskelijoiden
edunvalvonnassa ja tekee yhteistyötä
tuotantotalouden osaajia työllistävien yritysten
kanssa. ESTIEM on merkittävä osa Indecsin
toimintaa ja siitä voit lukea lisää seuraavalla
sivulla. Indecs järjestää myös Kolmiot,
Tampereen suurimmat kuukausittaiset
opiskelijabileet, yhdessä Luupin ja Staabin
kanssa.
Indecsin kiltahuone sijaitsee Konetalossa (K1725)
ja tarjoaa jäsenille paikan, jossa voi rentotua,
opiskella, tavata muita indecsläisiä ja nauttia
kahvia tai teetä.

1. Kansainvälisty Tampereella
Tuotantotalouden kansainvälisessä maisteriohjelmassa Business and Technology aloittaa vuosittain noin 10–15
opiskelĳaa. Heidän sekä muiden pääaineiden kansainväliset opiskelĳat tarjoavat mahdollisuuden tutustua erilaisiin
ihmisiin ympäri maailmaa Tampereelta käsin.
Tampereella myös pyritään järjestämään muutama ESTIEM tapahtuma vuosittain, joihin saapuu tutalaisia joka
puolelta Eurooppaa. Tämä on siis myös hyvä mahdollisuus päästä verkostoitumaan osallistumalla näihin
tapahtumiin tai auttamalla niiden järjestämisessä. Näistä tapahtumista kuulet varmasti lisää heti, kun niiden
järjestäminen varmistuu, joten olethan kuulolla!
2. Lähde reissuun
ESTIEM tapahtumia järjestetään ympäri Eurooppaa monenlaisissa kaupungeissa ja monenlaisiin tarkoituksiin. Voit
lähteä laskettelemaan Alpeille paikallisten tutalaisten opastamana tai osallistua tapahtumiin, jotka tukevat opintojasi
aivan toisella tavalla laajemman eurooppalaisen näkemyksen kera. Tapahtumia on niin monenlaisia, että löydät
varmasti juuri sinun matkustustarkoitukseesi sopivan. ESTIEMin nettisivut estiem.org/events onkin paras paikka
tutkia lisää, millaisia tapahtumia on esimerkiksi tällä hetkellä tarjolla. Myös Indecsin nettisivuilta (https://indecs.fi/
indecs/kv-toiminta/estiem/reissutarinat/) löytyy mahtavia reissutarinoita useammalta vuodelta, joten käythän
lukemassa niitä.
3. Lähde vaihtoon
Tutalaisista suuri osa lähtee opiskelujensa aikana jonkin pituiselle vaihto-opiskelujaksolle. Vaihto voi kestää vain
yhden kesän tai melkein koko vuoden, riippuen tietysti siitä mitä itse haluaa. Yliopisto tarjoaa vaihtokohteita ympäri
maailman monenlaisiin yliopistoihin. Kuitenkin suosituin aika vaihtoon lähtemiseen on vasta noin 2–4 vuoden
opiskelun jälkeen, joten sinulla on vielä aikaa pohtia.
Terveisin,
Kaisa Tanninen
Kansainvälisyysvastaava
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FUKSIKAPTEENI
TEKSTI JA KUVA: Antti Myllynen

esittäytyy

Kuka? Antti Myllynen
Lempiväri? Punainen
Supervoima? Ei ikinä myöhästy bussista/junasta
vaikka jättää lähtemisen aina viime tinkaan.

Moikka! Oon Emilia ja kotoisin Kirkkonummelta, mutta
Herwoodin lähiöstä on tullut mulle vuoden aikana rakas koti.
Ainakin omasta puolesta voin luvata, ettette ole ainoita, jotka
on silloin tällöin vähän pihalla, joten vertaistukea löytyy. Mun
lempipuuhaa opiskelun ja opiskelĳarientojen ohella on
kahvin hörppiminen hyvässä seurassa sekä mökille
karkaaminen vuodenajasta riippumatta. Omasta
kokemuksesta voin sanoa, että kannattaa tarttua kaikkiin
vähänkin kiinnostaviin mahdollisuuksiin, mitä fuksivuoden
aikana eteen tulee, sillä vaikka kaikki ei aina menisi putkeen,
seuraa siitä aina jotain hyvää. Kavereita saa helpoimmin vaan
menemällä ja tekemällä ja jos ei muuta, jää kaikista
noloimmistakin jutuista hauskoja tarinoita kerrottavaksi.

H

SIIS MIKÄ FUKSIKAPTEENI!?! Fuksikapteenina
vastaan eritoten syksyn fuksitapahtumien sekä
-toiminnan suunnittelusta ja järjestämisestä
tuutorien kanssa. Jokaisella killalla on oma
fuksikapteeninsa ja tällä on apunaan
fuksitoimareita, jotka auttavat tätä suunnittelussa.
Olet varmasti jo kerennyt mennä solmuun kaikista
uusista termeistä, siis mikä fuksitoimari? Kyse ei
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EMILIA & OSKAR
Moikkamoi fuksit ja tervetuloa opiskelemaan Suomen
ehdottomasti parhaaseen joukkoon! Ollaan Oskar ja Emilia,
porukan suomenruotsalaisin duo, mutta purjeveneen
valinnan lisäksi ei tarvitse epäröidä pienempienkään pulmien
kanssa meiltä avun kysymistä. Me tullaan pitämään teistä
hyvää huolta ja katsomaan, että pääsette tutustumaan
teekkarikulttuuriin kaikessa loistokkuudessaan.

Mikä? Fuksikapteeni

ei juuri SINÄ, Indecsin tuleva fuksi!
Stratosfääriset onnittelut erinomaisesta
valinnasta tulla opiskelemaan
tuotantotaloutta tänne meille Tampereelle! Olet
todella ansainnut paikkasi valikoituneessa
porukassa, josta löydät varmasti kosolti huippuja,
samanhenkisiä tyyppejä.
Tuleva fuksivuotesi tulee varmasti olemaan
ehdottomasti yksi tapahtumarikkaimmista sekä
samalla ikimuistoisimmista tähän asti. En voi
painottaa, kuinka tärkeää on lähteä
ennakkoluulottomasti kiltamme tuutorointiin sekä
muun opiskelĳayhteisömme tapahtumiin mukaan.
Et varmasti ole ainut uudella paikkakunnalla vailla
kavereita, joten tee itsellesi sekä tulevalle kaverillesi
palvelus ja tutustu muihin!
Kaikkien onnitteluiden, hypen sekä muun
pöhinän jälkeen olisi varmaan syytä käydä pihviin
kiinni, eli kuka mää olen. Olen Antti ja toimin tänä
vuonna kiltamme Indecsin fuksikapteenina.
Syksyllä aloitan kolmannen vuoteni
tuotantotaloudessa Tampereella, minne olen
päätynyt alkujani hieman etelämpää Järvenpäästä,
kavereiden kesken Jäkestä. Opintojen ja
kiltatoiminnan ohessa mut saattaa löytää Kalevasta
maauimalasta tai Näsiltä veneeltä. Astetta
kosteemmat aktiviteetit ovat siis lähellä sydäntä! :)
Uutena Tamperelaisena kannattaakin ehdottomasti
käydä tsekkaamassa toi loistava ulkoallas Kalevassa
sekä lenkkimaastot Pyynikillä ja Suolĳärven
ympäristössä (joo sen nimi on Suolĳärvi :D).
Hervannan maineesta huolimatta ketään tuskin
siellä on suolistettu, joten eikun kohti uusia
koettelemuksia!

TUUTORIT
2020–2021

suinkaan ole fuksitoimitusjohtajasta vaan
fuksitoimihenkilöstä, joka on pesti killassamme ja
nämä suunnittelevat kanssani fuksitoimintaa. Tänä
vuonna menossa mukana fuksitoimareina ovat Elias
sekä Väinö, jotka myös tuutoroivat ja heidän
esittelytekstinsä ovat jäljempänä muiden
tuutoreiden lomassa!
Fuksiviikko on eittämättä yhtä opintojen
huipuinta aikaa, siksi itse aloitankin sitä kohta
kolmatta kertaa! Ekan kerran fuksina, sitten
tuutorina ja nyt fuksikapteenina. Nähdään siis heti
Kickstartissa fuksiviikkoa edeltävänä sunnuntaina
16.8. Hervannassa kampuksemme etunurtsilla!!1!
Älä missaa tätä, vaan polkaise fuksiviikko
kanssamme käyntiin varaslähdöllä!
Alla mun yhteystiedot, jos tulee jotain mieleen
opinnoista sun muusta.
Antti Myllynen
Fuksikapteeni
Telegram: @anttiaaro
0407594864
antti.myllynen@tuni.fi

Morjesta! Mä olen Oskar, 22v eli yksi tuutoreiden senioreista
ja kotoisin Varsinais-Suomen saaristosta Paraisilta. Tampere
oli minulle aika lailla täysin uusi tuttavuus, kun muutin tänne
viime syksynä. Olin tätä ennen käynyt Tampereella kerran
Särkänniemessä ja toisen kun juna pysähtyi matkalla
Vaasasta. Älkää siis murehtiko turhista, vaikka paikat ja
ihmiset on teille täysin uusia, täällä tutustuu tosi nopeasti
mahtaviin tyyppeihin, jotka osaa neuvoa miten Mikontalolta
suunnistaa koululle ja Duolle vaikka oma kompassi olisikin
vähän hakoteillä. Fuksivuodessa tärkeintä on minusta uusiin
ihmisiin tutustuminen ja opiskelĳaelämään tottuminen.
Teidän fuksien kestävyyttä koetellaankin oikein urakalla, kun
fuksisyksy ja Wappu osuvat ensimmäisten
opiskelukuukausien sisään. Olkaa aktiivisesti mukana ja
nauttikaa kattauksesta!

IIRO & VIIVI
Moikka uudet fuksit ja tervetuloa opiskelemaan Herwantaan,
me täällä jo kovasti odotetaan teitä! Onneksi olkoon pääsystä
Indecsille, loistava valinta! Me ollaan yksi teidän tulevista
tutorpareista, Iiro ja Viivi. Me ollaan teidän tukena
fuksivuoden ajan asiassa kuin asiassa, aina saa kysyä apua.
Alussa varmasti jännittää ja on hukassa (me ainakin oltiin),
mutta me osataan näyttää teille opiskelun ja tapahtumien
hauskimmat ja parhaat puolet.
Tämän tutorparin nuorempi (ei kuitenkaan yhtään
vähemmän fiksumpi) osapuoli on 20-vuotias Iiro.
Herwantaan Iiro on saapunut Helsingin metropolialueelta,
Hyvinkäältä. Luonteeltaan Iiro on kaikkien kaveri, joka
varmasti osaa auttaa niin kouluhommissa kuin tapahtumien
Infacto 2/20
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mukaan tapahtumaan kuin tapahtumaan ja fuksivuosi
kuluikin tasapuolisesti tapahtumissa käydessä sekä
koulutöitä tehdessä. Apua kaivattaessa Iiro löytyy
useimmiten Tamppi Areenan salilta jumppailemasta tai
erilaisista tapahtumista, uskaltakaa vaan rohkeasti nykäistä
hihasta, Iiro on aina valmis auttamaan!
Tämän parivaljakon elämää enemmän nähnyt osapuoli, 21vuotias Viivi, on saapunut Kangasalan hentojen tuulien
kuljettamana Tampereen tekniikan sydämeen Herwoodiin
auttamaan jokaista enemmän tai vähemmän eksyksissä
olevaa fuksia. Luonteeltaan Viivi onkin erittäin helposti
lähestyttävä, energinen ja ennakkoluuloton uusia ihmisiä
sekä tapahtumia kohtaan. Tarvittaessa lisätietoa erilaisiin
tapahtumiin liittyen kannattaa ehdottomasti nykäistä Viiviä
hihasta, joka löytyy joko kampuksen kielikeskuksesta
koulutöiden parissa tai Pirkkahallin juoksuradalta
yleisurheilun merkeissä!
Mahtavaa että just sä oot tulossa Tampereen tutalle
opiskelemaan! Odotetaan jo innolla, että päästään tutustuun,
toivottavasti nähdään jo Kickstartissa etunurtsilla 16.8. Teillä
on tulossa huikea fuksivuosi, muistakaa ottaa kaikki ilo irti
siitä!

ELIAS, MILLA & SANNI
Hei fuksit, teillä on käynyt tuuri, sillä teillä on loistavan
opiskelupaikan lisäksi fuksivuoden auttavana kätenä aivan
mahtava tutortrio!
Meidän tehtävänämme on tutustuttaa teidät opiskelun ja
opiskeluelämän maailmaan aina ensimmäisistä piirileikistä
ja laskareista teekkarikasteeseen saakka.
Hellurei, meikäläinen on Elias ja oon 20-vuotias osa-aikainen
tuutori, oman elämäni huumorimies ja jos ei järjen ääni, niin
ääni kumminkin. Kotoisin olen Järvenpäästä, mutta
Tampereella vietetyn fuksivuoden jälkeen olen vähintäänkin
maailmankansalainen, joka auttaa teitä suunnistamaan niin
kampuksen käytävillä kuin keskustan yöelämässäkin. Parasta
opiskelussa ja erityisesti fuksivuodessa on uudet ja
ihmeelliset ystävät, tapahtumat ja kokemukset, jotka tekevät
opiskelusta uskomattoman hienoa ja siitä kannattaakin
nauttia täysin rinnoin (sanoisin olevan elämän parasta aikaa,
mutta edes mä en ole niin kiusallinen…) Tervetuloa osaksi
mahtavaa kiltaa ja yhteisöä, jossa jokaiselle löytyy kavereita,
tekemistä ja ennen kaikkea mahdollisuuksia. Nähdään
orientaatioviikolla!
Heips vaan kaikille uusille fukseille ja tervetuloa Tampereen
yliopistolle ja Herwantaan minunkin puolesta! Mun nimi on
Milla ja oon meidän mahtavan tutorkolmikon lyhin ja nuorin
osapuoli. Oon kotoisin Vihdin maalaismaisemista (eli jostain
sieltä Etelä-Suomesta:), mutta unohtumattoman fuksivuoden
aikana olen todella tykästynyt Tampereen vilskeeseen ja
hulinaan. Päivät kuluvat usein koulujuttujen ja liikunnan
parissa ja mut löytääkin yleensä opiskelemasta tai
urheilemasta jostain päin koulua. Jos jokin asia mietityttää
(mikä voi olla fuksina melko todennäköistä) niin kannattaa
tulla nykäisemään hihasta ja kysyä rohkeasti asiasta kuin
asiasta!

Moro! Mää oon Sanni, meidän kolmikon yks ihan perustason
tuutori. Tampereella oon koko ikäni asunu, mutta en vielä
toistaseks Hervannassa (team Kaleva). Omasta fuksivuodesta
mieleen jäi opintojen lisäks uudet kaverit ja kivat tapahtumat,
joihin fuksina kannattaa ehdottomasti parhaan mukaan
osallistua! Opiskelun ohella nautin kaikenlaisesta urheilusta
ja ihan vaan chillaamisesta. Multa saa kysyä mitä vaan millon
vaan mitä mieleen tulee, tai sit vaihtoehtosesti vaikka haastaa
perinteiseen beerpongiin! :D
Nyt kun olette saaneet lyhyen katselmuksen päidemme
sisään, on jäljellä vain malttamaton lähtölaskenta koulun
alkuun. Olemme jopa teitä enemmän innoissaan tulevasta
vuodesta, jonka pääsemme viettämään teidän kanssa. Tulkaa
nykimään hihasta jo Kickstartissa :)

JAAKKO & VENLA
Moikka ja tervetuloa kaikki uunituoreet fuksit! Aivan valtavat
onnittelut tekemästänne valinnasta, valmistautukaa
tähänastisen elinkaarenne ylivoimaisimpaan vuoteen. Me
ollaan tutorpari Venla ja Jaakko, ja meidän missio on auttaa
teitä heti opintojen alusta lähtien niin opiskeluissa kuin
muissa oheisriennoissa, aiheesta ja vähän ohikin siitä. Älä siis
pelkää tulla vetämään hihasta, jos jokin painaa mieltä!
Fuksivuotta ei tarvitse eikä kannata jännittää liikaa, olette
hyvissä käsissä.
Tutorparimme yksinkertaisempaa sukupuolta edustan mä,
eli Jaakko. Oon 21-vuotias ja kotoisin Etelä-Pohjanmaan
lakeuksien ytimestä, Seinäjoelta. Juron ulkomuotoni tai
habitukseni ei tule kuitenkaan antaa hämätä, sillä olen varsin
mukava kaveri ja tykkään ottaa asiat aina rennosti huumorin
kautta. Fuksivuotena kunnostauduin erilaisten tapahtumien
ja asioiden testailussa siinä määrin, että voin todeta sen
olevan voittava valinta. Kannattaa ehdottomasti lähteä
kaikkeen mahdolliseen mukaan avoimin mielin, sillä
opiskelussa on paljon muutakin kuin opiskelu ;)
Moro fuksit! Mä oon meidän tutorparin nuorempi osapuoli
Venla, ja hyppäsinkin yliopistoelämään heti lakin saamisen
jälkeen. Oon kotosin Espoosta, mutta nykyään asustelen ihan
Hervannan ytimessä <3 Jaakon tavoin lähdin alusta asti
mukaan tapahtumiin ja niiden kautta sain plakkariin
unohtumattoman vuoden täynnä uusia frendejä.
Suosittelenkin siis hyvien kokemusten syvällä rintaäänellä
teitä osallistumaan kaikkeen mahdolliseen. Oon myös kuullu,
että mun ääni kaikuu käytävillä kauas, joten mun luo pitäs
ainakin olla helppo suunnistaa kun tulee asiaa/kysyttävää/
juttukaverin puutetta/ihan mitä vaan!
Tampereen tutalla on tosi hyvä meininki ja ihmiset on aidosti
mukavia. Me ollaan varmistamassa, että viihtyisitte alusta asti
mahdollisimman hyvin. Tosi kiva päästä näkemään teidät
kaikki!
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AKSELI & ANNI
Moikka fuksit! Lämpimästi tervetuloa Tampereelle ja onnittelut
loistavasta valinnasta tulla opiskelemaan tuotantotaloutta. Tuleva
vuosi tulee varmasti olemaan ikimuistoinen, joten ottakaa siitä
kaikki ilo irti!

SANNA, AKSELI & VÄINÖ
Terveppä terve tulevat teekkaritoverit! Suuret onnittelut
valituksi tulemisesta ja tervetuloa opiskelemaan
tuotantotaloutta Suomen tapahtumarikkaimpaan lähiöön!
Tänään tarjouksessa kolme tuutoria kahden hinnalla. Meiltä
saa apua tilanteeseen kun tilanteeseen, sillä kolmen joukosta
luultavasti ainakin yksi on oikeassa. Tässä hieman meidän
kolmikosta:

Moikka! Mä oon Akseli ja oon meidän tutorporukan seniori
täyttämällä 23-vuotta tänä vuonna. Kotikoti mulla löytyy itärajalta
Joensuusta mutta pari viime vuotta Hervannassa on saanu mut
kutsumaan tätä paikkaa kodiksi ja uskon et te kaikki tuutte
viihtymään täällä hyvin! Mun vapaa-aika menee urheillessa ja
koululla hengaillessa. Tykkään jutella ihmisten kanssa ja siks
koululla opiskelu on usein enemmän ihmisten kanssa jauhamista
kuin intensiivistä opiskelua. Tulkaa teki rohkeesti nykäsemään
hihasta ja kysymään jos jokin asia askarruttaa!

Moi, mä oon Sanna ja kotikoti löytyy Kuopiosta. 20-vuoden
iällä olen tutorkolmikon nuorin osapuoli. Muutin vuosi sitten
Tampereelle vailla minkäänlaista tietämystä, millaista
opiskelĳaelämä voisikaan olla. Meno täällä kuitenkin yllätti
niin positiivisesti, ettei minua nykyään oikein tahdo saada
raahaamallakaan pois. Suurin osa ajasta meneekin koululla
opiskellen tai erilaisissa (maailman parhaissa) tapahtumissa.
Ja jos joskus olet vailla jotain tietoa tai seuraa, ja luulet, etten
enää olisi koululla, kannattaa tulla tarkistamaan Tamppi
Areenan katto. Sieltä minut sitten viimeistään löytää
roikkumasta ilma-akrobatiasilkeissä.
Meitsin nimi on Akseli ja ennen Tampereelle muuttoa asuin
äitini kellarissa Suomen Chicagossa, eli Pelicans-pyhätössä
Lah(d)essa. Ikää ja elämänkokemusta löytyy itseltä jo 22
vuoden edestä, eli käytännössä lähempänä kuolemaa kun
äidin kohtua ainakin nykyisillä elämäntavoilla. Tampereella
asustelusta olen nauttinut todella paljon, etenkin kun koulun
penkille voi pitkälti lähteä ryömimään kotoota viittä
minuuttia ennen tunnin alkua, ja silti ehtiä luennolle ennen
kuin ovet säpsähtävät kiinni. Rakkaita harrastuksia itselle on
erikoisoluiden maistelun ohella frisbeegolfkiekon
heitteleminen lähimpiin puihin ja luistimen naruihin
kompuroiminen. Myös ulkona syöminen, strategiapeleissä
dominointi ja hengittäminen ovat luultavasti asioita mitä teen
hieman liian usein.
Meikäläinen on Väinö, meidän tutorporukan kolmas pyörä!
Oon 20-vuotias ja lähtöisin Nurmĳärveltä, mutta nykyään
voisin sanoa olevani ’Tamperelaistunut’ vietettyäni
viimeisimmän vuoden Hervannan kauniissa maisemissa. Mut
voi useimmiten löytää joko kampukselta opiskelemasta,
kuntosalilta tai välillä jopa pelaamasta shakkia ja juomasta
kahvia kiltahuoneella. Kuitenkin yliopiston tiloissa olemiseen
hyvää vaihtelua tuovat itselle sekä jääkiekon pelaaminen sekä
erilaiset opiskelutapahtumat. Opiskelĳatapahtumissa
suosittelen varsinkin fuksivuonna käymään, sillä fuksivuosi
tulee olemaan todennäköisesti yksi elämän
ikimuistoisimmista ajoista, joten siitä kannattaa ottaa kaikki
irti!
Ollaan erittäin innoissamme että just teidät on valittu
Indecsille, ja toivottavasti päästään näyttämään teille
tulevaisuuden lakkiLiisoille ja -Lalluille minkä takia
opiskeleminen yliopistossa on oikeesti siistiä. Tulkaahan
Kickstarttiin (jos korona sallii) tutustumaan toisiinne ja
ottamaan lentävä lähtö vivahteikkaaseen fuksiviikkoon!

Infacto 2/20

20

Mä oon Anni ja tupsahdin Tampereelle vuosi sitten Keski-Suomen
järvimaisemista Jyväskylästä. Voin jo sanoa, että se on ollut elämän
parhaita päätöksiä. Jos en ole kielikeskuksessa opiskelemassa tai
Kissanmaalla keittämässä kahvia, mut löytää todennäköisesti
liikkumasta jostain päin Tamperetta. Erityisesti jenkkifutis on ollut
jo muutaman vuoden oikein lähellä sydäntä. Indecsillä oon
kuluneen vuoden aikana päässyt toimimaan myös yritystiimissä.
Tulkaa ihmeessä moikkaamaan käytävillä ja kysymään mitä vaan
liittyen kouluun tai vaikka karkkeihin (oon epävirallinen
asiantuntĳa)!
Meillä oli huippu fuksivuosi (vaikka vähän lyhyeksi jäänyt) ja
ollaan niin innoissamme ottamassa teitä uusia fukseja vastaan ja
varmistamassa, että teidän fuksivuodesta tulee vähintään yhtä
mahtava. Toivottavasti päästään näkemään teitä jo Kickstartissa!
Viimeisenä, muistakaa nauttia kesästä ja levätä kunnolla, koska
KOHTA MENNÄÄN!

KASPER & LIISA
Tervehdys kaikille fukseille ja suuret onnittelut opiskelupaikasta!
Olette aloittamassa elämänne kenties parasta vuotta Suomen
parhaassa opiskelĳakaupungissa viehättävässä Herwannassa
ja vieläpä parhaalla opintosuunnalla (jos meiltä kysytään, mitä ei
yleensä tehdä, mutta jos kysyttäisiin...).
Me ollaan Kasper, tuttavallisemmin Kassu, ja Liisa ja me pidetään
huolta siitä, että edessänne on parhaista parhain fuksivuosi.
Tutustutamme teidät yliopiston tapoihin, opiskelĳaelämään
sekä teekkarikulttuuriin.
Morjensta! Mun nimi on Kassu ja tervetuloa Hervantaan ja uuteen
opiskelupaikkaan minunkin puolesta! Jos muutto uudelle
paikkakunnalle jännittää, niin ei hätää, minäkin unohdin
Tampereelle muuttaessani puolet vaatekaapistani ja kaikki Tpaitani Kuopioon. Muisti ei selvästikään ole
parhaita ominaisuuksiani, mutta kompensoin sitä iloisella mielellä
ja tekemisen meiningillä. Päivät kuluu useimmiten koululla ja
liikuntaa harrastaessa.
Hellurei ja tervetuloa Tampereen yliopistolle ja Hervantaan myös
minunkin puolesta! Mun nimi on Liisa ja oon tämän tutorparin se
huolehtivainen mammahahmo. Itse päädyin Tampereelle
vuosi sitten pk-seudun vilkkaasta vilinästä, enkä voisi olla
tyytyväisempi valintaani: Tampereen yliopisto ja muut tutalaiset
ovat ottaneet minut avosylin vastaan ja olen viihtynyt täällä todella
hyvin. Useimmiten minut löytääkin koululta kielikeskuksen
alakerrasta opiskelemasta porukalla, Tamppi-areenan
ryhmäliikuntatunneilta tai erinäisistä Indecsin tapahtumista.
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tapahtumia
Vuoden
Vuoden tapahtumia
Seuraavaksi lyhyt yleiskatsaus lukuvuoden tapahtumiin. Toivotaan, että tilanne sallii
kaikkien tapahtumien järjestämisen. Tarkemmat ajankohdat ja muut speksit tapahtumille
löytyvät lähestulkoon aina Facebookista. Tähän on merkitty alustavia päivämääriä, jos ne
ovat olleet kirjoittamishetkellä tiedossa. Tuutorit ja fuksitiimi pitävät parhaansa mukaan
teidät ajan tasalla erilaisista tapahtumista. Omaan kalenteriin kannattaa merkitä myös
dedikset lipunmyynneille ja ilmoittautumislinkkien aukenemisille, jotta ei missaa mitään,
esimerkiksi parhaita kuukausittaisia opiskelijabileitä eli Kolmioita!

Elokuu

Tammikuu

16.8. Kickstart
17.8.–21.8. Fuksiviikko
23.8. Kevätyleiskokous (siirtynyt)
27.8. Kolmiot
31.8. Herwanta Challenge

Koulunaloitusbileitä
21.1. Kolmiot

Syyskuu
28.8.–12.9. SyysWappu
17.9. Kolmiot
17.9. Fuksisitsit
25.9. Kaverisitsit
Ekaexcu

Lokakuu

Helmikuu
3.2. Valkohaalarisitsit
Akateemisen kyykän MM-kilpailut
Tutanic
18.2. Kolmiot

Maaliskuu
Indecsin vujut
18.3. Kolmiot
Fuksineuvoston fuksisitsit

9.–10.10. Indecsin vujut (keväältä siirtyneet)
15.10. Hämeenkadun Appro
22.10. Kolmiot
Fuksineuvoston fuksisitsit

Huhtikuu

Marraskuu

Toukokuu

13.11. Jäsenistötapahtuma
15.11. Pikkujouluristeily
19.11. Kolmiot
Budjettiriihi
Yleiskokous

1.5. Teekkarikaste
Lukuvuodenpäätössauna

Joulukuu

Wapun juhlinta alkaa
29.4. Kolmiot
Yleiskokous

Kesä-/heinäkuu
KCP

10.12. Kolmiot
Pikkujoulusauna
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Opiskelija–suomi-sanasto
TEKSTI: Fuksitiimi

Heti alkuun saattaa tuntua tukehtuvansa uusiin, outoihin termeihin aivan
tavallisista asioista. MIKS KAIKEN PITÄÄ OLLA NIIN HANKALAA?! Ei hätää
lainkaan, nyt tähän on kehitetty ratkaisu! Tässä Infactossa debytoi
superkätevä Opiskelĳa – suomi -sanasto. Tai ehkei debytoi, mutta ideana uusi
pariin vuoteen. :)

Fuksi = Ensimmäisen vuoden opiskelĳa yliopistossa.
Teekkari = Tekniikan alan opiskelĳa, valmistuu
diplomi-insinööriksi joskus.
Humanisti = Humanistisia tieteitä opiskeleva, tosin
joidenkin mielestä kaikki ei-teekkarit.
Kampus = Yliopistoalue, löytyy Hervannasta, Kaupista
sekä keskustasta. Yleensä kampuksesta puhuttaessa
tarkoitetaan meillä Hervannan kampusta (ent. TTY
<3).
Ainejärjestö, AJ = Tietyn opintosuunnan
opiskelĳoiden järjestö, joka hoitaa edunvalvontaa ja
järjestää tapahtumia jäsenistölleen.
Kilta = Teekkariainejärjestö.
Kiltahuone, kiltis, ”kilta” = Killan oma huone,
jokaisella killalla on oma Hervannan kampuksella.
Loistava paikka tulla opiskeluiden välissä
kahvittelemaan (Indecsillä jäsenistölleen ilmaista),
pelailemaan tai muuten vain viettämään aikaa.
Joidenkin mukaan myös mahdollista opiskella!
Toimari = Hämää aina kerrasta toiseen, muttei silti ole
toimitusjohtaja. Ehkä joskus myöhemmin sitten?
Toimihenkilö on killan tai ainejärjestön hallituksen
jäsen, nimitetään yleensä vuodeksi kerrallaan ja auttaa
varsinaista hallitusta toiminnan järjestämisessä.
Noppa = Yksi opintopiste (op), vastaa noin 27h työtä.
Kurssien laajuudet ilmoitetaan opintopisteinä.
Nysse = Bussi, dösä, linjuri, onnikka, linkkari
tampereeks ja Tampereella.
Duo = Kauppakeskus Duo Hervannassa.
Kolmiot = Suomen suurimmat (ja epäilemättä
parhaat) kuukausittaiset opiskelĳabileet. Järjestetään
keskustassa Ravintolamaailmassa Rannassa ja Porossa.
Ekskursio, excu, XQ = Vierailu yritykseen, tutustutaan
yrityksen toimintaan. Ekskursiot voivat olla pidempiä
useamman päivän reissuja, joilla vieraillaan
useammissa yrityksissä sekä käydään mahdollisesti
moikkaamassa muita opiskelĳoita toisissa yliopistoissa.
Sitsit = Akateeminen pöytäjuhla, jossa syödään,
juodaan ja lauletaan. Indecsillä järjestetään sitsit
yleensä kerran-kaksi kuussa.

FUKSIVIIKKO
TEKSTI: Fuksitiimi KUVAT: Indecsin kuvagalleria

Olet ehkä kuullut villejäkin tarinoita
fuksiviikosta. Todennäköisesti ne ovat totta!
Fuksiviikolla polkaistaan yliopistoelämä
mahtavasti alkuun, eikä vauhtia tästä viikosta
uuvu. Siispä innokkain ja luottavaisin mielin
kohti fuksivuoden aloitusta!

Keskiviikko 19.8.

Vujut = Vuosĳuhlat. Fuksit pääsevät halutessaan
nakkeilemaan vujuille ja sitä kautta osallistumaan
juhlahumuun jo ensimmäisenä opiskeluvuonnaan.

Keskiviikkona luentojen ja tuutoritapaamisten lisäksi on
tavattu hieman sporttailla. Mikäpä olisikaan parempaa
fuksiviikon ns. välipäivänä? Lähdetään selvittämään
porukalla, mitä kumipelausISO ja kyykkä oikein ovat.

OPM = Oma pullo mukaan. Tilaisuudessa ei tarjoilua,
tehtäväsi on korjata asia itse, jos niin asian koet!
Fusari = Fusion kitchen, Såås barin yhteydessä
Konetalossa oleva kampusravintola, josta saa
perjantaisin siipiä.

------------------------------------------

Tuta = Tuotantotalous.

Legendaarinen pubirundi!! Vuoden 2019 Indecsin
fuksilehdessä on oivallisesti kirjoitettu pubirundista
seuraavaa:

Tietojohtaminen = Opiskellaan fuksivuonna myös
tutalla, mutta kukaan ei oikein tiedä mitä se on.
Tĳo = Tietojohtaminen.
Indecs = Tuotantotalouden kilta.
Man@ger = Tietojohtajakilta, täyttää tänä vuonna 20
vuotta!
Mandecs/Inager/In@ger = Indecs ja Manager
järjestävät paljon tapahtumia yhdessä; mm. fuksiviikon
ja melkein kaikki saunat, jolloin meistä puhuttaessa
käytetään yhteisnimitystä.
TREY = Tampereen ylioppilaskunta, koko yliopiston
opiskelĳoiden yhteinen edunvalvoja.
TT = Tampereen teekkarit. Entisen TTYY:n, eli
Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan
peruilta perustettu yhdistys, joka vaikuttaa pääasiassa
Hervannan kampuksella ja kiltojen keskuudessa.
Tarkoituksena vaalia teekkariutta ja järjestää kiltojen
välisiä suurempia tapahtumia.
Teekkarisauna = Mörrimöykyksikin sitä joskus
kutsutaan, sĳaitsee Tekniikankadun loppupäässä, ja on
hyvin yleinen teekkarien juhlimispaikka.
Rasputin = Teekkareiden laulukirja Tampereella,
killasta voi lunastaa omansa reilun 5€ hintaan.

Torstai 20.8.

Sunnuntai 16.8.
Fuksiviikko polkaistaan käyntiin myös tänä vuonna jo
sunnuntaina! Mukaan et tarvitse kuin itsesi, ja suuntaa
kohti Hervannan kampuksen keskellä olevaa
nurmialuetta, eli etunurtsia! Bongaa enemmän tai
vähemmän valkohaalarinen porukka ja tule tutustumaan
uusiin tuutoreihisi sekä tuleviin vuosikurssikavereihisi jo
etukäteen.
-----------------------------------------Maanantai 17.8.
Aamuluentojen jälkeen siirrytään Mandecsin
kuoharitilaisuuteen, jonka jälkeen jakaudutaan omiin
fuksiryhmiin. Näissä ryhmissä tutustutte myöhemmin
toisiinne sekä kampusalueeseen. Myöhemmin päivällä
on koulusuunnistus fuksiryhmissä ja illalla siirrytään
lähibaariin pelaamaan biljardia. Ensimmäinen päivä on
todella pitkä ja saatatkin huomata viettäneesi koko
vuorokauden kampusalueen tuntumassa.

”Yliopisto on tiedon lähde ja opiskelijat ovat siellä
juodakseen” (Kasva isoksi ja iloiseksi, Otava 1999). Pilke
silmäkulmassa kierretään keskustan baareja
joukkueittain ja suoritetaan yhdessä hullunkurisia
rasteja. Rasteilla otetaan selvää, mikä fuksiryhmistä on
nokkelin, ketterin ja kenellä on paras meininki! Jatkot
järjestetään eräässä keskustan yökerhossa. Fuksiviikon
ehdoton, tärkein, paras ja ikimuistoisin tapahtuma. Ole
täällä! Ja jos baari menee liian aikaisin kiinni, niin
huhujen mukaan bileet jatkuvat vielä Hervannassa.
Voiko tähän muuta enää lisätä?
Fuksiviikko loppuu periaatteessa tähän, mutta
perjantaina yksilöistä valikoiduimmat selviytyvät
kiltikselle toipumaan viikon riennoista ja testaamaan
kuuluisat Fusarin siivet.

-----------------------------------------Tiistai 18.8.
Tiistaina on luentojen sekä tuutorryhmän tapaamisten
lisäksi perinteisesti järjestetty Indecsin oma grilli-ilta.
Tilaisuus on OPM (oma pullo mukaan), mutta
kaupassakäynnille järjestynee aikaa oman fuksiryhmän
kanssa. Aiempina vuosina illan jälkeen on ollut vuorossa
ns. Ekat bileet, mutta tänä vuonna järjestetään jotain
muuta, joka selviää myöhemmin.
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Fuksin To Do
Luulitko suurimman urakan olevan takana? Saatat olla oikeassa, mutta tässä vielä kuitenkin
tiivis kuusikohtainen Fuksin To Do -lista, jonka kohdat käymällä läpi varmistat sujuvan startin
opintoihin.

Unelmaduuni pelkkä haave? Ei kauaa.

Asunto
Jos et ole vielä, tee NYT asuntohakemus TOAS:lle tai POAS:lle. Opiskelĳa-asuntosäätiöiden asunnot ovat
reilusti yksityisten vuokranantajien hintatasoa alempana. Asuntojen jonot voivat olla pitkähköjä varsinkin
yksiöihin, mutta soluasuntoja voi saada varsin lyhyellä varoitusajalla! Älä anna mahdollisten ennakkoluulojen
vaivata, vaan kokeile rohkeasti soluasumista ja hanki uusia kokemuksia sekä ystäviä. Asunnon kanssa ei
kannata nirsoilla, sillä tärkeintä tässä vaiheessa on, että saat ylipäänsä sellaisen.
Ilmoittaudu läsnäolevaksi ja TILAA OPISKELĲAKORTTI
Vaikka opiskelupaikan oletkin jo ottanut vastaan, on tärkeää muistaa ilmoittautua läsnäolevaksi
lukukaudelle. Sen voi tehdä verkossa yliopiston portaalissa, jonne voinee luoda tunnukset vahvan
tunnistautumisen avulla. Tunnuksien avulla sinun tulee myöskin tilata TREY:n sivuilta itsellesi
opiskelĳakortti. Opiskelĳakortin tärkeyttä voi tuskin painottaa tarpeeksi, mutta esimerkiksi kampuslounaissa
hinta tippuu kolmasosaan kortin kanssa. Viimeisimmän tiedon mukaan myös Pivoon pystyy lataamaan
sähköisen version opiskelĳakortista, jolla pärjää ainakin ennen kuin fyysinen kortti on saapunut.
Tuet
Todennäköisesti kaikki fuksit olette oikeutettuja Kelan opiskelĳoille suunnattuihin etuuksiin kuten
opintorahaan, asumistukeen sekä valtion takaamaan opintolainaan. Selvitä, mitä etuuksia voit saada
tuloistasi, asumismuodostasi sekä ruokakuntasi koosta riippuen. Muista hakea etuuksia ajoissa, sillä syksyllä
Kelassa on paljon muitakin hakemuksia!
Bussikortti
Bussikortti on melkein kaiken A ja O! Tampereella julkinen liikenne loistaa etkä varmasti tarvitse autoa –
käytä siis julkisia. Tilaa TKL:n bussikortti Tampereen joukkoliikenteen nettisivuilta ja lataa sille haluamasi
määrä saldoa. Bussikortilla saat matkasi (luultavasti) huomattavasti edullisemmin! Varuiksi kannattaa ladata
myös Nysse-sovellus, jolla pystyt ostamaan lippuja mobiilisti. Nyt voit painaa jo mieleesi linjat 3, 4, 6 ja 20,
sillä niitä varmasti tulet tarvitsemaan!
Hanki polkupyörä
Joskus sitä miettii, mitä on tehnytkään ansaitakseen kaiken eteensä tulevan. Siihen et tässä kohdassa saa
vastausta, mutta polkupyörä on varmasti siunaus, mikä tulee auttamaan sinua ylämäissä. Tai no,
Lukonmäessä ei auta mikään, mutta noin niinkuin yleisesti polkupyörä on vallan mainio keksintö. Vaikka
joukkoliikenne toimii Tampereella hyvin, kannattaa apostolinkyydin kaveriksi hankkia fillari, sillä välillä jopa
Hervannassakin välimatkat voivat olla yllättävän pitkiä.
Laita Kickstart 16.8. kalenteriisi
Fuksiviikko polkaistaan käyntiin myös tänä vuonna jo sunnuntaina! Mukaan et tarvitse kuin itsesi ja suuntaa
kohti Hervannan kampuksen keskellä olevaa nurmialuetta, eli etunurtsia! Bongaa enemmän tai vähemmän
valkohaalarinen porukka ja tule tutustumaan uusiin tuutoreihisi sekä tuleviin vuosikurssikavereihisi jo
etukäteen. Tästä vielä lisää Indecsin fuksit 2020 -ryhmässä Facebookin puolella. Käy liittymässä ryhmään,
jos et ole vielä sitä tehnyt!

Vielä kerran tervetuloa Indecsille,
nähdään fuksiviikolla!
Infacto 2/20
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