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Interested? 

JOIN THE TEAM!

www.valmet.com/careers

We at Valmet build machines the size of a football 

field, maintain entire mills and innovate solutions to 

utilize renewables. That requires creativity, 

technological innovations, service know-how – and 

above all, teamwork from our personnel.

We offer opportunities to learn, grow and 

progress!



PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Vuoden 2021 aikana on luvassa muutoksen
tuulia. Elokuussa 2021 indecsläiset vaihtavat
tiedekuntaa johtamisen ja talouden tiedekuntaan
MABiin. Uudessa toimintaympäristössä Indecsin
etua on valvottava ja tutan identiteetistä on
pidettävä huolta. Hallituksessa ja tutan yksikössä
ollaan erityisen tarkkoja näiden asioiden
ajamisesta!

“Kun mietin, miltä Indecs
näyttää vuoden päästä

keväällä 2022, on muutama
asia toisin nykyiseen

verrattuna. Indecsillä on oma
tila vuoden 2021 tilaprojektin
seurauksena, Indecs2024-
suunnitelman toteutus on

hyvässä vauhdissa ja
kiltahuonetta saadaan taas

käyttää. ”

Moikka kaikki ihanat indecsläiset ja muut Infacton
lukĳat!

Uusi vuosi, uudet kujeet ja uuden puheenjohtajan
ensimmäinen puheenjohtajan palsta.
Valta killassa on vaihtunut ja niin myös
puheenjohtajan palstan kirjoittaja. Tämän vuoden
puheenjohtajan palstaa tulen kirjoittamaan minä,
Emma 3. vsk indecsläinen. Puheenjohtajan roolin
unelma on kytenyt mielessäni jo siitä asti, kun
pienenä fuksina muutin Tampereelle ja tässä sitä nyt
ollaan! Vaikka minut ja muut uuden hallituksen
jäsenet on heitetty koronan kanssa suoraan syvään
päätyyn ”lockdownin” ja tiukkojen rajoitusten kanssa,
tekemisen meininki ja innostus koko porukassa on
mahtava. Odotan innolla, mitä kaikkea saamme
vuoden aikana tehtyä.

Tämän vuoden aikana killan näkyvyys on
pohjautunut hyvin paljon etätoimintaan.
Etätapahtumia ja hyvinvointia parantavia tempauksia
jatketaan koronarajoitusten sallimissa rajoissa ja
uusia konsepteja kehitetään jatkuvasti. Kevään
edetessä on luvassa jokaisen teekkarin kaipaama
Wappu. Wappu astuu huhtikuussa opiskelĳoiden
elämään poikkeuksellisesti järjestetyllä tavalla, mutta
tietyistä perinteistä kuten Teemunkierroksesta
pidetään kiinni.

TEKSTI: EMMA LINDFORS

KUVA: ANTON PIKKUPEURA
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Muutosta on toivottavasti tulossa myös
koronarokotusten kautta. Pysyn edelleen
optimistisena kesän KCPn ja syksylle
siirrettyjen vuosĳuhlien toteutumisen suhteen.
Toivon myös kiltahuoneen avautuvan
viimeistään syksyn aikana, sillä kiltahuone on
minulle kuin toinen koti, ja tällä hetkellä koti-
ikävä alkaa olla hyvin suuri. On myös
harmillista, että killan uutta layouttia ei ole
saatu vielä yleisön arvioitavaksi. Odotan
innolla aikaa, kun kiltahuoneella
kiltakavereihin törmääminen on taas osa
normaalia arkea.

Kun mietin, miltä Indecs näyttää vuoden
päästä keväällä 2022, on muutama asia toisin
nykyiseen verrattuna. Indecsillä on oma tila
vuoden 2021 tilaprojektin seurauksena,
Indecs2024-suunnitelman toteutus on hyvässä
vauhdissa ja kiltahuonetta saadaan taas
käyttää. Vuoden 2022 Indecs on sopeutunut
hyvin uuteen tiedekuntaansa ja vaikuttaa
ahkerasti tiedekuntatasolla. Eikä tietenkään
saa unohtaa kaikkia mahtavia ja perinteisiä
tapahtumia, joita päästään vihdoin
järjestämään muuallakin kuin verkossa!

Näihin toiveikkaisiin tunnelmiin on hyvä päät-
tää ensimmäinen puheenjohtajan palsta.
Toivon sydämeni pohjasta jokaiselle lukĳalle
mahtavaa kevättä ja jaksamista tilanteesta
huolimatta!
Toivottavasti päästään pian törmäämään kil-
tahuoneella!

Emma Lindfors,
Puheenjohtaja 2021



PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA

Tästä alkaa ensimmäinen päätoimittajan
palstani. Kuinka jännittävää! Olen Anni, toisen
vuoden indecsläinen, ja olen tänä vuonna

vastuussa Infactosta päätoimittajan roolissa. Olisi
ollut ihanaa kertoa teille, että heti kun sain kuulla
tulleeni valituksi, aloin luonnostelemaan omaa
juttuani. Faktaa on kuitenkin se, että on jo huhtikuu ja
oikeastaan tämä teksti olisi pitänyt aloittaa jo eilen.
Samoin kuin teknologia- ja innovaatiojohtamisen
oppimispäiväkirjan seuraava referaatti ja siman
valmistaminen. Kuitenkin kävi niin, että eilen oli niin
ihana kevätpäivä, että yli tunnin pituiseksi venytetty
lounas ja jäätelöt pihalla kavereiden kanssa oli
oikeastaan ainoa mahdollinen ratkaisu. Eikä se
haitannut, sillä tänään kirjoitan vähän enemmän ja
tehokkaammin ja simaa saa tarvittaessa kaupasta.

Tämän vuoden aikana opiskelĳoiden
mielenterveys on saanut paljon palstatilaa. Meidän
uupumisella tarkoitetaan sitä, että se kaikki ihana,
sosiaalinen, palauttava ja rentouttava osuus elämästä
on minimissä. Jäljelle on jäänyt lähinnä hommia ja
stressiä eikä vastapainoa ole riittävästi. Nyt jos
koskaan täytyy pitää kiinni jäätelöhetkistä auringossa,
tunteja kestävistä puheluista, spontaaneista kävelyistä
ja tiskien jättämisestä seuraavalle päivälle, jos tuntuu
siltä, että nyt lojun mieluiten kämppiksen kanssa
sohvalla. Äidilläni on tapana sanoa: "ettei vaan menisi
suorittamisen puolelle". Sitä filosofiaa olen pyrkinyt
noudattamaan. On ihanaa, että kohta tulee kesä ja se
jotenkin luonnostaankin antaa luvan nauttia ja olla
kokoajan suorittamatta.

Suosittelen siis lämpimästi ottamaan hyvän
asennon, missä ikinä oletkin, ehkä kahvia, teetä tai
jotain snäkkäiltävää ja vuoden 2021 ensimmäinen
Infacto päätelaitteellesi tai käteesi. Tätä numeroa
lukiessasi pääset esimerkiksi tutustumaan Indecsin
uuteen hallitukseen, kuulemaan fuksien
haalariprojektista, selvittämään tulevan kesän
tutaskooppisi ja paljon muuta mielenkiintoista! Otan
enemmän kuin mielelläni vastaan palautetta ja vaikka
ideoita tuleviin numeroihin juuri sinulta. Minut saa
kiinni telegramista @anniiiriss. Mahtavaa kesää!

Anni Sipilä
Päätoimittaja 2021

TEKSTI : ANNI SIPILÄ

TEKIN PALSTA

Hellurei kaikki lukĳat ja oikein hyvää alkanutta vuotta!

Niin kuin aina, uusi vuosi tuo tullessaan uuden
hallituksen ja olenkin saanut kunnian toimia tänä
vuonna kiltamme teekkaritoimarina sekä TEK-
yhdyshenkilönä. Jos sinulle herää kysymyksiä TEKiin
tai kiltahuoneeseen liittyen, olen oikea mies
vastaamaan sinun polttaviin kysymyksiisi. Vallitsevina
aikoina tavoitat minut parhaiten telegrammilla tai
sähköpostilla, mutta olosuhteiden normalisoiduttua
löydät minut usein myös kiltahuoneelta, jolloin
kannattaa tulla rohkeasti nykäisemään hihasta.

Kesätyöhakuprosessit alkavat pikkuhiljaa olla
loppusuoralla, mutta vielä ei ole liian myöhäistä
napata itselle mielekästä työpaikkaa. Kuten
aikaisempinakin vuosina TEK auttaa sinua kesätöiden
hakemisessa monipuolisesti ja osoitteesta
www.tektyokirja.fi löydätkin apua niin työhakemuksen
kirjoittamiseen kuin työhaastatteluun
valmistautumiseenkin. Apu ei rajoitu pelkästään työn
hakemiseen, vaan työpaikan löydyttyä voit hyödyntää
TEKin lakimiespalveluja esimerkiksi
työsopimusasioissa. Mikäli et jostain syystä ole vielä
TEKin jäsen ja haluat asian muuttaa, laita minulle
viestiä niin laitetaan sinun liittoasiat kuntoon!

Tsemppiä kaikille työnhakuun sekä loppukevään
opintoihin ja pidetään peukkuja, että pääsemme ensi
syksynä vaihtamaan kuulumisia kiltahuoneelle!

Akseli Kivelä
Tekjäbä vuosimallia 2021

TEKSTI : AKSELI KIVELÄ
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TEKSTI : LEEVI TÖRNBLOM

Vaikka ei olisikaan ikinä hoitanut porsaita, niin tietää
niiden hoidosta kuitenkin muutamia perusasioita.
Eräs tällainen niin sanotulla maalaisjärjellä

pääteltävissä oleva asia on se, että porsaiden ei tule päästä
ulos karsinasta. Aidassa ei siis saa olla porsaanreikiä.
Toisaalta, jos aitauksen ulkopuolella on syystä tai toisesta
porsas, se on tietysti saatava takaisin aidan sisäpuolelle.
Aidassa siis kuitenkin tulisi olla jonkinlainen reikä, josta
porsas mahtuu tarvittaessa läpi. Ihmeellistä, eikö? Ajatellaan
nyt, että halloped on tuo porsas, tiedekuntaneuvostot ovat
karsinoita ja rakkaan ylioppilaskuntamme säännöt
ovat aita.

Nykymuotoisen Tampereen yliopiston olemassaoloajan
tuotantotalouden opiskelĳat ovat kuuluneet ENS-
tiedekuntaan, ja tuotantotalouden henkilökunta MAB-
tiedekuntaan. Tutaopiskelĳat ovat saaneet hakea paikkaa
ENSin tiedekuntaneuvostossa, ja Indecs on saanut asettaa
äänivallattoman asiatuntĳaedustajan MABin
tiedenkuntaneuvostoon. Nyt asiassa tapahtuu muutos, kun
1.8.2021 alkaen tuotantotalouden ja tietojohtamisen
opiskelĳat ja henkilökunta kuuluvat MAB-tiedekuntaan.
Tästä seuraa se, että tuon päivän jälkeen tuotantotalouden
opiskelĳa ei enää voi olla mukana ENSin
tiedekuntaneuvostossa, ja vastavuoroisesti tämän jälkeen
meillä tulisi olla ainakin mahdollisuus saada
opiskelĳaedustaja MABin tiedekuntaneuvostoon.
Siirtopäätöstä sen enempää kommentoimatta, nämä
seuraukset ovat järkeviä ja luonnollisia.

Kuitenkin, vuodenvaihteessa 2020-2021 alkoi
tiedekuntaneuvostoissa uusi kaksivuotinen
opiskelĳaedustajien kausi, ja TREY haki uudet edustajat
syksyllä 2020. Koska koko tiedekuntamuutoksesta ei ollut
varmuutta vielä tällöin, emme tietysti voineet hakea MABin
tiedekuntaneuvoston edustajien paikkaa. Nytpä meillä onkin
edessä ongelma. Porsas häädetään ENSin karsinasta, eikä
sen ole edes mahdollista päästä MABin karsinaan. Se jää siis
luonnon armoille, josta iso paha tunisusi tulee sen syömään!
Myös Man@gerin porsas on samassa veneessä karsinassa
karsinan ulkopuolella.

“Kolmas vaihtoehto on
naurettava,

epäoikeudenmukainen, eikä
tarkemmin ajateltuna ratkaisu

lainkaan. No mihin näistä
vaihtoehdoista on päädytty?

Tietysti kolmanteen!”
Koska tiedekuntaneuvostojen opiskelĳaedustajien määrä on
vakio, ratkaisuvaihtoehtoja olisi kolme. Ensinnäkin TREY
voisi todeta, että vuodenvaihteessa aloittaneiden uusien
MABin tiedekuntaneuvoston hallopedien kausi päättyy
31.7.2021, ja ennen sitä järjestetään uusi haku, johon myös
indecsläiset voisivat osallistua. Toiseksi nykyiset edustajat
voivat kaikki erota, jolloin saadaan samaan tapaan
järjestettyä uusi haku. Kolmanneksi indecsläiset voivat
tyytyä odottamaan joko vuoden 2023 alkua, tai sitä, että joku
nykyisistä edustajista eroaa. Jälkimmäisessä tapauksessa
tosin pääsemme kilpailemaan vain yhdestä paikasta
kymmenen sĳaan.

HALLOPEDIN PALSTA

Porsaanreikiä ja mustia joutsenia

Ensimmäinen vaihtoehto kuulostaisi fiksulta. Toisen
vaihtoehdon vaatimaa joukkoeroamista ei voi millään
tapaa vaatia. Kolmas vaihtoehto on naurettava,
epäoikeudenmukainen, eikä tarkemmin ajateltuna ratkaisu
lainkaan. No mihin näistä vaihtoehdoista on päädytty?
Tietysti kolmanteen!

Sääntöjen kirjoittaminen on vaikeaa. Jotenkin pitäisi
pystyä mahdollistamaan oikeudenmukainen
ja fiksu toiminta kaikissa mahdollisissa tilanteissa, ja
samalla pystyä estämään epäoikeudenmukainen ja hölmö
toiminta kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Nyt ongelmaksi
muodostuikin se, että ei tiedetty mitä ei tiedetä. Karsinan
ulkopuolella olevaa tuotantotalouden
tiedekuntaneuvostohallopediä voidaankin ajatella porsaan
lisäksi mustana joutsenena. Eihän karsinan ulkopuolelle
noin vain ilmesty porsaita tyhjästä? Miten porsas voi
itsekseen siirtyä karsinan ulkopuolelle, vaikka aidassa ei
ole reikiä? Miksi kukaan häätäisi oman porsaansa
karsinastaan? Onko joutsen sittenkin mustan tai valkoisen
sĳaan violetti, petrolinsininen-keltainen, vai onko sen
kyljessä punainen
käyrä?

Haluan vielä korostaa sitä, että ensimmäisen
vaihtoehdon toteuttaminen ei niinkään kaadu
tahdonpuutteseen tai siihen, että säännöt olisivat
huonot. Kyseessä on tilanne, josta tulee sitä
monimutkaisempi, mitä useammalta kantilta sitä
tarkastelee. Esimerkiksi
tämänhetkiset MABin tiedekuntaneuvoston edustajat
valittiin kahden vuoden pestiin, eikä heidän pestiään voi
niin vain kesken kaiken todeta päättyneeksi.

Asia on tärkeä siksi, että tiedekuntaneuvosto on
opiskelĳoille arvokas vaikuttamisen paikka. Vaikka
meillä onkin allekirjoittanut asiantuntĳaedustajana
MABin tiedekuntaneuvostossa, on silti outoa, ettei meillä
ole ollut eikä ilmeisesti tule olemaan ainakaan
tasavertaista mahdollisuutta hakea varsinaisia
edustuspaikkoja. Asiasta on keskusteltu eri tahojen
kanssa laajasti. On ollut hienoa huomata, että nykyisten
MABin tiedekuntaneuvostonedustajien keskuudessa
esimerkiksi joukkoeroamista on harkittu vakavasti, ja
että yksittäiset edustajat saattaisivat joka tapauksessa
olla valmiita eroamaan tehdäkseen
tilaa tiedekunnan uusien tutkinto-ohjelmien edustajille.
Tähän asiaan olisi hienoa
löytää kaikille tasapuolinen ja reilu ratkaisu, mutta
luulen sen olevan lähes mahdotonta.

Leevi Törnblom
Ei porsas
Indecsin asiantuntĳaedustaja MAB:in
tiedekuntaneuvostossa
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Haluatko tehdä töitä alan parhaiden osaajien, 

uusimpien teknologioiden ja vaikuttavimpien 

toteutusten kanssa? Meillä se onnistuu!

Rakenna omannäköinen ura.

Tsekkaa avoimet tehtävät cgi.fi/ura

Tuhansien

uratarinoiden talo

esittäytyy
Hallitus 2021

Indecsin uusi hallitus on jo muutaman kuukauden päässyt tutustumaan hallitushommiin
ja toisiimme. Nyt on kuitenkin tullut teidän aika päästä tutustumaan meihin
hallitusesittelyn muodossa!

Emma Lindfors (2), puheenjohtaja, 3. vsk

Mistä olet kotoisin? Tuusula

Toteemieläin, -hahmo tai -asia: Erään
naistenlehden erittäin luoteettavan testin
perusteella toteemieläin on susi

Periaate, josta ei voi joustaa: Kaveria ei jätetä

Taito, jonka haluaisin oppia: Juokseminen :D

Kevään tsemppibiisi: Burnout - Nopsajalka

Leevi Törnblom (1), salkuton ministeri, 4. vsk

Mistä olet kotoisin? Pirkkala (ent. Suur-Pirkkala)

Toteemieläin, -hahmo tai -eläin: DMG Mori CTX
Gamma 3000 -monitoimisorvi: täsmällinen, luotettava,
tekee mitä vaan.

Periaate, josta ei voi joustaa: Kaikista periaatteista voi
aina joustaa. Ellei näin olisi, olisi liian helppoa olla
periaatteen ihminen, ja periaatekysymysten sijaan olisi
vain periaatevastauksia.

Taito, jonka haluaisin oppia: SQL tai perhokalastus

Kevään tsemppibiisi: Dire Straits – Money For Nothing

Jonna Auvinen (3), alumitoimari, 4. vsk

Mistä olet kotoisin? Salo

Toteemieläin, -hahmo tai -asia: Panda,
elämäntehtävä vaan nukkua, syödä ja pyöriä kaikki
päivät ja silti kaikki pitää mahtavana otuksena.

Periaate, josta ei voi joustaa: Haalarimerkit pitää
itse ommella, vaikka sormet olisikin sen jälkeen
verillä.

Taito, jonka haluaisin oppia: Osaisinpa puhua
koiraa

Kevään tsemppibiisi: Go_A - Shum (alkuperäinen
versio

1

2

3 4
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Eero Yli-Rahnasto (4), opintovastaava, 3. vsk

Mistä olet kotoisin? Kauhajoki

Toteemieläin, -hahmo tai -asia: Jääkaappi, koska
se piristää eloa joko ravinnolla tai valolla.

Periaate, josta ei voi joustaa: Petaaamaton sänky
pilaa koko päivän.

Taito, jonka haluaisin oppia: Ukko Nooan
soittaminen kananmunaleikkurilla.

Kevään tsemppibiisi: Positiivisia Ajatuksia -
Opiskeluun Karanteenin Aikana (tai oikeastaan
koko Musiikki Keskittyä Syvästi -albumi)

Markus Sarmala (1), rahastonhoitaja, 2. vsk

Mistä olet kotoisin? Nurmijärvi

Toteemieläin, -hahmo tai -asia: Pieni munkki patsas. Se on ollu aina mun
koulupöydällä ja hymyilee aina tyytyväisenä. Kuvastaa jollain tavalla itelleni
vaivanäön jälkeistä hyvää fiilistä.

Periaate, josta ei voi joustaa: Sängyn petaaminen

Taito, jonka haluaisin oppia: 10 sormijärjestelmä / nopeempi kirjottamaan
koneella

Kevään tsemppibiisi: Pompeii - Bastille

Jussi Töyrylä (2) , taloustoimari, 2. vsk

Mistä olet kotoisin? Turku

Toteemieläin, -hahmo tai -asia: No sehän ois toi
RAPU. Pirun komeita otuksia ja hautajaiset
(rapujuhlat) on toimiva konsepti.

Periaate, josta ei voi joustaa: Kello kahdeksan sali.

Taito, jonka haluaisin oppia: Taidon dominoida
sosiaalista mediaa tapahtumavastaava Turvakassun
tavoin.

Kevään tsemppibiisi: Kauko Röyhkä - Kevät

1
2

Henna Kyntäjä (2),

reissuexcutoimari, 3. vsk

Mistä olet kotoisin? Nurmoo

Toteemieläin, -hahmo tai -asia: Kysyin
kaverilta, ja toteemieläimeni on
kuulemma kissa tai kojootti.
Perusteluja en tullut mutta tällä
mennään

Periaate, josta ei voi joustaa: Kaveria
ei jätetä!

Taito, jonka haluaisin oppia:
Peruuttamaan peräkärry auton
perässä

Kevään tsemppibiisi: Andra Day - Rise
Up

Mikko Partanen (2), yritysvastaava, 2. vsk

Mistä olet kotoisin? Hämeenlinna

Toteemieläin, -hahmo tai -asia: Tällä hetkellä erakkorapu
sattuneesta syystä

Periaate, josta ei voi joustaa: Spotify-premium ja muut
sellaiset on täyttä rahan tuhlaamista

Taito, jonka haluaisin oppia: Kitaran tai pianon soittaminen

Kevään tsemppibiisi: lofi hip hop radio - beats to relax/
study to Täydellinen etäopiskeluun!

Juho Puoliväli (3), yritystoimari, 1. vsk

Mistä olet kotoisin? Jyväskylä

Toteemieläin, -hahmo tai -asia: Panda!
Niiden elämä vaikutti riittävän kiireiseltä ja
muutenkin mukavalta.

Periaate, josta ei voi joustaa: Päivä
startataan aamukahvilla

Taito, jonka haluaisin oppia: Välillä ois
varmaan hyvä osata ottaa vähän
vähemmän hommia tehtäväks – toisaalta
on kuitenkin kiva, kun saa olla monissa eri
hommissa mukana.

Kevään tsemppibiisi: Niilo tarjoo hyvät
kesäfiilikset tänäkin vuonna: Niilo22 - Hei
Hei Kesä

Heini Kinanen (1), KV-toimari, 1. vsk

Mistä olet kotoisin? Turku

Toteemieläin, -hahmo tai -asia: Muurahainen, koska ainakin yritän aina
olla mahdollisimman sinnikäs ja päämäärätietoinen!

Periaate, josta ei voi joustaa: Word-dokumentin tekstiä ei muokata tyylien
ulkopuolella!

Taito, jonka haluaisin oppia: Puhaltamaan purkkapallon.

Kevään tsemppibiisi: Kelly Clarkson - Stronger

32
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Emilia Jensén (2),

kansainvälisyysvastaava, 2. vsk

Mistä olet kotoisin? Kirkkonummi

Toteemieläin, -hahmo tai -asia:
Aksolotlissa on vaan sitä jotain
samaistuttavaa energiaa :3 (ne ei
myöskään tapaa kasvaa aikuisiksi)

Periaate, josta ei voi joustaa:
Ystävällisyys/ennakkoluulottomuus

Taito, jonka haluaisin oppia:
Saksofonin soittaminen (epic sax
guy on idoli!!)

Kevään tsemppibiisi: Time of Our
Lives - Pitbull, Ne-Yo <3 ;D

Heini, Emilia, Munim

Munim Raza (3), International affairs assistant

Mistä olet kotoisin? Pakistan

Toteemieläin, -hahmo tai -asia: Panda, it inspires
strength and determination. Panda's are soft, cute
and fuzzy animals, but underneath the appearance
they symbolize positive outlook of life and solid
determination to achieve your goals.

Periaate, josta ei voi joustaa: Never ever break the
bro- code :)

Taito, jonka haluaisin oppia: I would like to learn
Finnish language till a point I get comfortable
talking in it.

Kevään tsemppibiisi: Hotel California - Eagles

Väinö Korolainen (1), fuksikapteeni, 2. vsk

Mistä olet kotoisin? Nurmijärvi

Toteemieläin, -hahmo tai -asia: No vaikka Tarzan.
Oon tämmöinen seikkailunhalunen tyyppi joka
tykkää kulkea luonnossa ja hillua ilman paitaa

Periaate, josta ei voi joustaa: Aamukahvi pitää saada,
tai muuten päivä on pilalla

Taito, jonka haluaisin oppia: Kitaran soittaminen.
Kyseisen taidon oppiminen on tällä hetkellä kovasti
työn alla

Kevään tsemppibiisi: Supernaiset - Kaija Koo

1

2

Elias Räinä, (2) fuksitoimari, 2. vsk

Mistä olet kotoisin? Järvenpää

Toteemieläin, -hahmo tai -asia: Saunaklonkku. Mytologinen hahmo, joka osaa pitää
hauskaa vaikeimissakin olosuhteissa :)

Periaate, josta ei voi joustaa: Vadelmahillo on poikkeuksetta mansikkahilloa parempaa.
Vadelmahillon lievä happamuus tekee siitä huomattavan paljon raikkaampaa
verrattuna mansikkahillon ällömakeuteen ja tämä vaikutus kertaantuu, kun otetaan
huomioon hillojen käyttökonteksti, joka on usein jo valmiiksi makeat jälkiruoat.

Taito, jonka haluaisin oppia: Uusien sarjojen löytämisen muinakin aikoina kuin viikko
ennen tenttiviikkoa.

Kevään tsemppibiisi: Basshunter - Boten Anna

Kasper Valtonen (1), tapahtumavastaava, 2. vsk

Mistä olet kotoisin? Kuopio

Toteemieläin, -hahmo tai -asia: Kala. Mulla on yhtä
hyvä muisti

Periaate, josta ei voi joustaa: Jalkapäivää ei skipata.
Tai viime aikoina: vasenta jalkapäivää ei skipata

Taito, jonka haluaisin oppia: Lukea sähköpostit
pelkästään otsikosta

Kevään tsemppibiisi: Tilanne pääl - Gasellit

Tea Mattila (2), vujutoimari, 3. vsk

Mistä olet kotoisin? Lieto

Toteemieläin, -hahmo tai -asia: Vedenkeitin. Ollut
harvinaisen kovassa käytössä viimeisen vuoden.

Periaate, josta ei voi joustaa: Jos joutuu miettimään onko
jokin uhka vai mahdollisuus niin silloin se on
mahdollisuus.

Taito, jonka haluaisin oppia: Tanssitaito (ei tarttis enää
hävetä kolmioiden jälkeisinä aamuina)

Kevään tsemppibiisi: ZEN -Gasellit

4
31 2
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Viivi Hellman (3), hyvinvointitoimari, 2. vsk

Mistä olet kotoisin? Kangasala

Toteemieläin, -hahmo tai -asia: Kämppis Mea,
oon saanut Mealta paljon hyviä vinkkejä
elämään kuten ”tee kouluhommia sitten kun ei
oo muuta parempaa tekemistä”.

Periaate, josta ei voi joustaa: Makuuhuoneen
ovi laitetaan kiinni aina kun menee
nukkumaan.

Taito, jonka haluaisin oppia: Ottamaan
rennommin ja olemaan stressaamatta pienistä
asioista.

Kevään tsemppibiisi: Me ei mennä rikki -
Gasellit

Saara Pirinen (4), tapahtumatoimari, 1. vsk

Mistä olet kotoisin? Juva, Etelä-Savossa oleva pieni
kunta, Mikkelin vieressä. Mutta ei osa Mikkeliä

Toteemieläin, -hahmo tai -asia: Kirahvi! Koska elän
pää pilvissä, mutta oon silti jalat maassa. :D Oon
myös aika pitkä.

Periaate, josta ei voi joustaa: Tehtyjen
suunnitelmien tulee olla pitäviä. Asioiden
peruminen viime tipassa on tosi turhauttavaa.

Taito, jonka haluaisin oppia: Haluaisin oppia vaikka
mitä hienoo, mutta nyt ekana tulee mieleen
jonglööraminen. Tai sit sellanen järkevämpi taito
vois olla, että osais rauhottua paremmin kiireeltä.

Kevään tsemppibiisi: Black Hole Sun - Patric Cc:,
Jonah Zed, Skaiwater

Henri Savolainen (1), tilatoimari,

4. vsk

Mistä olet kotoisin? Jyväskylä

Toteemieläin, -hahmo tai -asia:
Matti Näsä. Minulla on usein paljon
asiaa.

Periaate, josta ei voi joustaa:
Verotus on varkautta.

Taito, jonka haluaisin oppia:
Jodlaus

Kevään tsemppibiisi: Erittäin lyhyt
pirkanmaalainen tsemppibiisi

Akseli Kivelä (2), teekkaritoimari, 2. vsk

Mistä olet kotoisin? Joensuu

Toteemieläin, -hahmo tai -asia: Aku ankka! Molemmat tykätään
ärsyttää muita mutta itseä ärsyttäessä menee 0-100 hetkessä. Isoja
visioita ja puheita, mutta toteutus usein jotain muuta. Laiskasta
olemuksesta huolimatta sinnikäs.

Periaate, josta ei voi joustaa: Kinkku tulee ennen juustoa leivän
päälle

Taito, jonka haluaisin oppia: Et osais keittää oikeen määrän pastaa
yhdelle

Kevään tsemppibiisi: Viva La Vida – Coldplay

Henri, Akseli, Juho

3
2

1

Juho Handolin (3), teekkarivastaava, 1. vsk

Mistä olet kotoisin? Hyvinkää

Toteemieläin, -hahmo tai -asia: Toteemihahmoni
olisi Timo Silakka. Hän on rohkea ja
huumorintajuinen moniosaaja, eikä pelkää ottaa
vastaan erilaisia haasteita.

Periaate, josta ei voi joustaa: Luvatuista asioista
pidetään kiinni ja ne pyritään suorittamaan
mahdollisimman hyvin.

Taito, jonka haluaisin oppia: Backflip kuivalla
maalla.

Kevään tsemppibiisi: Elton John - I'm still standing

2

Sanna Rantakokko (1), kolmiovastaava,

2. vsk

Mistä olet kotoisin? Kuopio

Toteemieläin, -hahmo tai -asia: Naapurin
kissat, ne vaikuttaa haaveilevan elämästä
kodin ulkopuolella.

Periaate, josta ei voi joustaa: Kaikkiin
kysymyksiin pitää vastata.

Taito, jonka haluaisin oppia: Käsilläseisonta

Kevään tsemppibiisi: Zen -Gasellit & Onni
Boi

Iida Smolander (2), kolmiotoimari, 1. vsk

Mistä olet kotoisin? Siilinjärvi

Toteemieläin, -hahmo tai -asia: Saukko. Saukot jongleeraa kivillä ja erään tutkimuksen
mukaan ne tekee sen siksi, että ne on innoissaan ruuasta, mikä on ehkä upein asia ikinä.

Periaate, josta ei voi joustaa: Leivästä täytyy syödä aina ensin reunat, koska leivän paras osa
eli keskiosa pitää ehdottomasti olla se viimeinen suupala.

Taito, jonka haluaisin oppia: Ostin Ikeasta maidonvaahdottimen ja haluaisin joku kaunis päivä
osata tehdä sillä jotain muuta kahvin päälle kuin vain läjän valkosta vaahtoa.

Kevään tsemppibiisi: High hopes - Panic! at the Disco

Sanna, Iida

1
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1

3

2

4

Iiro Vartio (1), sihteeri, 2. vsk

Mistä olet kotoisin? Hyvinkää

Toteemieläin, -hahmo tai -asia:
Nelisormimangusti. Leijonakuninkaan
katsottuani huomasin Timonilla olevan aika
rennohko ote elämään ja siitä selviämiseen,
jota olen pyrkinyt myös itse noudattamaan.
Hakuna matata.

Periaate, josta ei voi joustaa: Nukutaan
ilman sukkia.

Taito, jonka haluaisin oppia:
Syvänmerensukellus

Kevään tsemppibiisi: Friday (feat. Mufasa &
Hypeman) - Dopamine

Elviira Saarelma (2), mediatoimari, 3. vsk

Mistä olet kotoisin? Tuusula

Toteemieläin, -hahmo tai -asia: Karhu, sen hyvien
unenlahjojen takia

Periaate, josta ei voi joustaa: Joulukalenterin
luukkuja ei saa avata etukäteen!

Taito, jonka haluaisin oppia: Käsilläkävely

Kevään tsemppibiisi: Valon pisaroita - Tuure
Kilpeläinen

Iiro, Elviira, Anni, Timo

Anni Sipilä (3), päätoimittaja, 2. vsk

Mistä olet kotoisin? Jyväskylä

Toteemieläin, -hahmo tai -asia: Ikeasta ostettu
pehmokoira Nakki

Periaate, josta ei voi joustaa: Banani avataan siitä
päästä, josta se EI kiinnity terttuun

Taito, jonka haluaisin oppia: Ajanhallinta

Kevään tsemppibiisi: Follow You - Imagine
Dragons

Timo Järventausta (4), datatoimari, 2. vsk

Mistä olet kotoisin? Valkeala

Toteemieläin, -hahmo tai -asia: Panda, koska ne on
uhkarohkeita ja mustavalkoisia

Periaate, josta ei voi joustaa: Se, kuuluuko ananas
pitsaan tai kuuluuko juusto kinkun päälle vai toisinpäin,
on jokaisen henkilökohtainen mieltymys eikä
absoluuttista oikeaa vastausta kunpaankaan
kysymykseen ole.

Taito, jonka haluaisin oppia: Haluaisin osata piirtää
hyvin

Kevään tsemppibiisi: Starship - We Built This City

TECH SAVVY
CREATIVE
STRATEGIC
YES! YES! YES!
Looking for a chance to develop your skills to make a 
real professional impact? Good news! Accenture is 
recruiting for internships.

Check our open internship positions 
accenture.com/fi-en/careers

Infacto 2/20
18

Infacto 2/20
19



Yliopiston hallinto ja organisaatio tutalaisittain

Yliopiston organisaatio ja hallinto ovat vaikeasti ymmärrettäviä ja laajoja, joten ohessa ne tutalaisella kielellä selitettynä
ja epäolennaisimmat kohdat karsittuna. Opiskelijoiden osallistuminen hallintoon on merkitty kuvaan teekkarilakein.

Teksti ja kuva: Eero Yli-Rahnasto
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Ota vielä haltuun kuumimmat sĳoitusvinkit!

• Pitkäaikainen sĳoittaminen ei ole hätäisen ihmisen hommaa

• Indeksirahastoihin säästäminen joka kuukausi kannattaa. Jos sĳoittaminen kiinnostaa, niin 10-
20% omaisuudesta ”pelisalkkuun”

• Ei kannata koittaa ylittää markkinatuottoa pitkällä aikavälillä, sĳoita Indecsiin!

• Tärkeintä on sĳoittaa omaan hyvinvointiin ja harrastuksiin

• Tärkeää onkin valita oma sĳoitusstrategia ja pitäytyä siinä pitkäjänteisesti, eikä tehdä hätiköityjä
toimenpiteitä

• Tutki ja sĳoita yhtiöihin, joilla on valoisa tulevaisuus

• Parhaita sĳoitusideoita ei kuule, vaan ne löydetään.

• Indecs-maksaan kannattaa sĳoittaa, se muuten kestää

• Virheiden tekeminen ei sĳoittamisen alussa haittaa, kun summat ovat vielä pieniä. Niistä saatu
oppi voi koitua myöhemmin arvokkaaksi, ja tärkeintä on se, että aloittaa jostain.

• Opintolainat indeksirahastoon

• TikTokissa on kuulemma sĳoitussisältöä. Pikkuveli tehnyt niillä vinkeillä jo yllättävän paljon
voittoa pörssiosakkeilla.

• Suurin osa sĳoituksen riskistä tulee siitä ettei tiedä mitä tekee

• GME to the moon!

• Kannattaa harkita kiinteistörahastoja ja vertaislainoja, mutta näiden valinnassa tulee olla
tarkkana, sillä markkinoilla on myös huonoja tuotteita.

• Muistakaa tarkistaa fyysinen postilaatikko!

• Jos sĳoittaminen kiinnostaa, mutta tuntuu tosi sekavalta ja hämmentävältä asialta, kannattaa
käydä kuuntelemassa Nordnetin Rahapodia.

• Älä odota täydellistä tilaisuutta, vaan aloita. Tekemällä oppii!
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FUKSIEN
HAALARIPROJEKTI

Teksti: Juho Handolin

Haalariprojekti polkaistiin käyntiin vauhdikkaasti
orientaatioviikon jälkeisellä viikolla. Olin kuullut
haalareiden hankinnasta vähän etukäteen
vanhemmilta opiskelijoilta, ja jopa fuksiviikolla
spekuloimme muutamien vuosikurssilaistemme
kesken mahdollisista sponsoreista haalareihin.
Edellisvuoden haalaritiimi esittäytyi meille Konetalon
luokassa, mikä herätti monissa paljon mielenkiintoa.
Olin ajatellut hakea johonkin haalaritiimin pestiin ja
päätinkin spontaanisti hakea puheenjohtajan rooliin.
Useisiin rooleihin oli runsaasti hakijoita, joista saatiin
valittua lopullinen haalaritiimin kokoonpano.

Löysimme tiimiläisten kesken nopeasti hyvän tavan
toimivaan yhteistyöhön. Oli hienoa nähdä,
kuinka helposti tutustuimme toisiimme työskentelyn
lomassa. Sitten aloitimme yhteydenotot firmoihin
koko vuosikurssin voimin. Aluksi olimme melko
varmoja, että sponsoreiden hankinnasta tulee todella
haastavaa, eikä kukaan aio lähteä tukemaan
projektiamme vallitsevan koronatilanteen takia. Toisin
kuitenkin kävi. Jo ensimmäisen viikon aikana
vuosikurssimme myi lähes kymmenen sponsoria,
mikä potki kaikkia eteenpäin ottamaan lisää vastuuta
yhteydenotoissa. Mainosten hankinta kuitenkin
hidastui yllättävän nopeasti, kun huomasimme kuinka
paljon aikaa opiskeluihin sekä vapaa-ajan rientoihin
kului.

Syyskuun lopussa olimme kuitenkin myyneet jo
melkein kaikki mainospaikkamme.Monista yrityksistä
tuli kieltävää vastausta sponsorointiin, mikä
puolestaan alkoi turhauttamaan. Lokakuun
alkupuolella saimme viimeisenkin paikan myytyä.
Muistan sen fiiliksen, kun puhelimeen lävähti teksti
siitä, että nyt se on myyty. Tietyllä tavalla tuntui kuin
kivi olisi pudonnut harteilta, sillä opiskelijakavereilta
oli tullut jo useita kysymyksiä siitä, milloin saisimme
haalarit.

Olimme myyneet mainospaikkamme nopeiten
muutamiin viimeisimpiin Indecsin vuosikursseihin
verrattuna. Sitten varmistimme, että haalareista
tulisi juuri sellaiset, jotka halusimme. Kyselimme
apua edellisten vuosikurssien opiskelijoilta ja
teimme omat päätöksemme haalareiden
ulkonäköseikkoihin liittyen. Haalareiden tilaus ei
sujunut aivan mutkitta, mutta tilaus saatiin
lähetettyä. Lopulta oli aika suunnitella tulevaa
haalarisaunaa. Aloimme suunnitella haalarisaunan
järjestämistä joulukuulle. Tiesimme, että korona
tulee vaikuttamaan saunan järjestämiseen melko
radikaalisti, joten päädyimme siirtämään
tilaisuuden tammikuulle, jotta rajoitukset olisivat
mahdollisesti kerenneet hellittää. Tarkoituksena oli
jättää saunan järjestäminen hamaan
tulevaisuuteen ja odottaa tilanteen kehittymistä.
Haalarit saapuivat viimein Tampereelle tammikuun
alussa, kun alkuperäisenä tietona oli, että ne
tulisivat joulukuun puolella.

Kevään puolella koronatilanne ei ollut muuttunut
juurikaan suuntaan eikä toiseen, joten päätimme
äänestää, miten toteutamme haalarien jakamisen
poikkeuksellisessa tilanteessa. Äänestyksen
tuloksena oli haalarien jakaminen, vaikka
haalarisaunaa ei pystytty toteuttamaan.
Toteutimme jakotilaisuuden koululla
fuksiryhmittäin, jotta vältyttäisiin suuremmilta
ihmisryppäiltä. Tilaisuus oli hyvin poikkeuksellinen
eikä kaikilla ollut ihan yhtä innokasta fiilistä kuin
mitä saunalla olisi mahdollisesti ollut. Tilanteeseen
nähden tilaisuus sujui kuitenkin hyvin. Kaikilla oli
hauskaa ja hymy oli varmasti herkässä, vaikka sitä
ei ollut havaittavissa maskien takaa. Jokainen uusi
haalarinomistaja oli hyvin riemuissaan pukiessaan
lumenvalkoista haalaria päälleen. Otimme paljon
kuvia ja muistelimme hetkiä projektin varrelta.

Haalaritiimin puheenjohtajana toimiminen
mahdollisti laajempaa tutustumista omaan sekä
vanhempiin vuosikursseihin. Olen hyvin
tyytyväinen siitä, että otin vastuun tähän pestiin,
sillä tutustuminen uusin ihmisiin korona-aikana ei
ole ollut todellakaan itsestään selvää. Oli hienoa
nähdä tiimimme hitsautumista yhteen ja olla
mukana luomassa meidän vuosikurssimme omaa
”brändiä”, meidän haalareita. Kiitokset koko
vuosikurssille sekä meidän huikealle
haalaritiimille: Juho,Matias, Vilma, Tellu, Mikael,
Aslak, Julia, Siiri ja Santeri. Oli mahtavaa
työskennellä teidän kanssa.
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Text: Emilia Jensén & Anni Sipilä

Greetings from
Since we haven't been able to get to know and hear from other european
industrial engineering and management students, we decided to ask some
estiemers about their lives last year. We got answers back from Portugal,
Germany, Estonia and Turkey.

Sude, Istanbul

I’m from LG Istanbul-ITU and I’m a 2nd grade Industrial Engineering student at Istanbul
Technical University. Since 1773 -the year our school is founded-, it’s the first time ever we’re
facing in online education. From the 23rd of March, we’re taking our lectures, exams, everything
online, for over a year now. This whole online process has been going so much better than I
imagined. Our teachers were well prepared, and I was able to understand some of my lectures
clearer than the face-to-face education. Unfortunately, this interest just lasted a couple of weeks,
then I’ve stopped entering my classes and have hard times on my exams which was impossible to
cheat with open camera and microphone. Even though it’s not as efficient as the face-to-face
education, I highly believe that it is still possible to learn and grow with the online education!

The weirdest thing I observed in this process is that our lovely teachers at the beginning of
pandemic went crazy. They are giving us so much homework, quizzes, different activities and all
of them were thinking we were only taking their courses. So, it was an overwhelming and tiring
semester for all ITU students.

Other than that, most of our new members
couldn’t have the chance to go an ESTIEM party
or any face-to-face ESTIEM event. We’re having
100% online life but we’re still having fun,
developing ourselves within the lectures and
training sessions and getting socialize in these
terms.

Francisco, Aveiro

As a student living in Portugal, I may say that I never saw my future so unpredictable. Everyone
has read that fairy tale book where they say: "everything was normal till...". Yeah, it couldn't be
in better context with this pandemic.

I am in my second year of the IEM Course and couldn't be more frustrated with all this
situation. Luckily or unlucky, I had the opportunity to know what a real University experience
was. From parties scheduled three times a week to a glass of wine for a zoom meeting with
friends. Who would've guessed? Less fun and more obligations. Things are getting harder, is a
fact. But let's see. Our parents and grandparents went to war. Could we be the lucky generation
where everything would be easy and facilitate? The answer: "No!". And here we are.

Let's now think positively. Classes are
online and we don't need to get up so
early. Now we can't travel, but the
opportunity to be active and participate in
the ESTIEM events is unbelievable! You
only need motivation and the will to aim
high. And these are just some examples.
We are giving more time to ourselves, and
we are learning that daily. There are
disadvantages and advantages, but in the
end, something that we all want is to be
together again.

ers
Moritz, Berlin

Since the end of December Germany is in the second
lockdown and so is Berlin. Although this affected the
personal lives of our LG members, we have started doing
basically everything online from October onwards.
Meeting online certainly has many flaws, and we are all
craving to come together in person again. Anyway, we
have gotten used to being together online and as far as I
can rate that, quite successfully so.

After the general informing and the project work in our
weekly Meet-on-Mondays, nights usually start out with
chit-chat and games such as Among Us and rarely end
before midnight. As far as the rules allow it, people go to
each other’s houses as well and join the online meetings
together. he good thing about the whole online format is
that we can have students in our LG that are not in Berlin
or even in Germany yet. In mid-February we had
elections for three department leader positions for which
new students took the responsibility. As we foresight
easing in the restrictions under COVID, hybrid events are
probably the best way to go until things fully return to
normal. We wish every LG the best of luck and hope you
can hang in there!

26 27
Infacto 2/20 Infacto 2/20



Fast forward to September 2020. We were all hopeful that the situation wouldn’t escalate again
during autumn and winter, but we were horribly naive to hope that. For the first 12 weeks everything
was quite normal, we were all going to school and there weren’t really that many restrictions. Around
the last few weeks of the first semester things already started to get a bit worse and we went over to
hybrid studies, so lessons with smaller groups were allowed and exams also took place at the school.
During the exam period things in Estonia and especially in Tallinn the situation really escalated and
a decision was made that the second semester will begin fully online. Very interested to see what the
future holds and hopefully all of this will be over soon.

Rebecca Marie, Tallinn

I am a second-year bachelor’s student at Tallinn
University of Technology. This past year has been crazy
for all of us around the world but let’s have a small look
into what it’s been like being a student in these times here
in Estonia.

Last year when the first wave hit in March 2020, we were
all clueless as to what was going to happen, and life
changed overnight. I would say that the quality of online
lessons varied a lot depending on the teacher. Some
handled the situation very well but other courses were
quite disastrous. All the exams and tests took place
online. The way they were carried out depended a lot on
the teacher. In some cases the camera and microphone
had to be on the whole time to make sure there was no
cheating, but a lot of the teachers just sent the test on to
the email, we had to answer the questions and send them
back.
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PwC Suomi on vastuullinen suomalainen työnantaja, joka kuuluu kansainvälisesti toimivaan PwC-ketjuun. Suomessa 
meitä on yli 1 200 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, 
tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinnan palvelut ja yritysvastuupalvelut. 
Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia.

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

@PwC_Suomi

Me PwC:llä annamme sinulle suuntaviivoja tulevaisuuden urasi varalle. Tarjoamme vuosittain 
korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden tutustua asiantuntijatyöhön trainee-ohjelmamme kautta. 
Trainee-paikkoja löydät mm. konsultoinnin ja yritysjärjestelyiden parista, ajankohdasta riippuen. 
Tulevista trainee-hauista ilmoitamme nettisivuillamme, sosiaalisen median kanavissamme sekä Indecsin 
tiedotuskanavissa. 

Mihin urapolkusi vie?
Sen päätät sinä.



Kesän 2021
TUTASKOOPPI

Teksti: Siiri Lintunen
Ovatko kesän suunnitelmat vielä osaltasi auki? Aiotko painaa töitä tietokoneen
ääressä vaiko kenties vain antaa käsiesi heilua leppeässä kesätuulessa? Vaikka et
vielä tietäisi, mitä kesällä tapahtuu, voit lopettaa spekuloinnit, sillä Tutaskooppi
kertoo, mitä tulevat kuukaudet tuovat tullessaan.

Business ariea manager (21.3. - 19.4.)
Turhaudut siihen, ettei kehitystä tapahdu niin nopeasti kuin haluaisit. Pienistä puroista kuitenkin
kasvaa suuri joki, myös sellaisista puroista, joita et itse pysty näkemään.

IndusƬrus market manager (20.4. - 20.5.)
Koet töissä epäonnistumisen, josta pomosi huomauttaa sinulle. Muista ettet voi ottaa vastaan
kritiikkiä sellaisilta ihmisiltä, joilta et kysyisi neuvoa

Supply chaimini manager (21.5. - 20.6.)
Vastoinkäymisistä huolimatta keskity positiiviseen, lasisi on tänä kesänä puoliksi täynnä.

Distrapution manager (21.6. - 22.7.)
Päätät lähteä mukaan yölliseen seikkailuun Hervantaan. Monet ystäväsi neuvovat sinua tekemään
turvallisemman valinnan, mutta nyt on tullut aika tarttua mahdollisuuteen, vaikka riski tuntuukin
suurelta.

Ceo (23.7. - 22.8.)
Kuulet uutisissa yhtiön huimasta noususta pörssissä. Päätät sĳoittaa osakkeisiin kaikki säästösi ja
menetät kaiken muutamassa tunnissa. Pidä mielessä, että tämän kokemuksen ansiosta olet viisaampi
kuin koskaan eikä mikään este ole sinulle liian suuri.

BtsyB sales manager (23.8. - 22.9.)
Moni asiaa tuntuu stressaavan sinua tällä hetkellä ja täydellisyyteen pyrkiminen vie energiaasi. Valitse
taistelusi huolella äläkä unohda pitää hauskaa.
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Relibranship responsible (23.9. - 23.10.)
Unohdat sovitun tapaamisen. Muistuta muita, että kenelläkään ei ole oikeutta estää toisten
mahdollisuutta onneen tuomitsemalla heidän valintojaan.

Senio consultant (24.10. - 22.11.)
Valitsemasi kesäkurssin suorittaminen osoittautuu sinulle ylitsepääsemättömäksi. Elämä opettaa
joka päivä jotain uutta ja kohdatessasi tämän haasteen uudelleen olet siihen valmiimpi kuin
koskaan ennen.

Strategius consultant (23.11.-21.12.)
Aikataulut menevät ristiin kavereiden kanssa eivätkä tapaamiset onnistu. Elät kuitenkin vain
kerran, eikä onnesi voi riippua muiden ihmisten varassa.

Purchausing manager (22.12-19.1.)
Lomareissulla joudut ikävään riitatilanteeseen ystäväsi kanssa. Ole sinä se, joka pystyy
myöntämään virheensä, sillä se on todellista vahvuutta

Esimies (20.1.-19.2.)
Kesätyöt eivät suju odotustesi mukaan ja myös ihmissuhderintamalla ilmenee haasteita. Muista
kuitenkin, että kun ovi sulkeutuu, ikkuna avautuu.

Pisnes controller (20.2.-20.3.)
Olet jo pitkään elänyt elämääsi kaasu pohjalla, nyt on tullut aika hidastaa ja pohtia, mikä on
oikeasti tärkeää ja elämisen arvoista.




