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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Syksyn aikana saadaan toivottavasti taas
perinteisiä tapahtumia ja lähiopetus pyörimään yli
vuoden kestäneen etäopiskelun jälkeen. Yliopiston
koronapandemia EXIT-suunnitelman mukaan
syksyllä voidaan järjestää pienryhmien lähiopetusta
ja itseopiskelutilat ovat auki. Muuttuvaan
koronatilanteeseen tullaan reagoimaan niin killan
kuin yliopistonkin puolesta aktiivisesti, joten ei syytä
huoleen!

Odotan itse jo innolla syksyn alkua ja teihin
tutustumista. Nähdään siis syksyllä kiltahuoneella!

Emma Lindfors
Puheenjohtaja

Tervetuloa Indecsille uusi opiskelĳa!

Minä olen Emma ja toimin vuonna 2021
Tuotantotalouden kilta Indecs ryn puheenjohtajana.
Ensimmäiseksi haluan onnitella kaikkia
opiskelupaikan saaneita. Olette tehneet loistavan
valinnan!

Tulette heti ensimmäisen viikon aikana
tutustumaan Indecsiin, eli tuotantotalouden kiltaan.
Kilta tulee näkymään teille esimerkiksi fuksiviikon,
muiden tapahtumien ja haalariprojektin muodossa.
Mikä se kilta on? Kilta on tekniikan alan opiskelĳoiden
järjestö, jonka tehtävänä on yhdistää jäsenistöä,
järjestää vapaa-ajan ohjelmaa ja valvoa opiskelĳoiden
etua.

Killan toiminnan sydämessä ovat koko jäsenistölle
yhteinen kiltahuone ja yhteiset vapaa-ajan
tapahtumat. Kiltahuoneella pääsee tutustumaan
muihin opiskelĳoihin mahtavien palveluiden ohessa.
Ilmaisen kahvi- ja teetarjoilun lisäksi kiltahuoneelta
löytyy esimerkiksi pleikkarinurkkaus ja shakki
ajanvietteeksi.

Opiskelun alussa moni asia muuttuu. Muutto
uuteen kaupunkiin, uusien ihmisten tapaaminen ja
teekkarielämään tutustuminen voi aluksi tuntua
jännittävältä, mutta näitä ainutlaatuisia kokemuksia ei
kannata jättää välistä! Uusien opiskelĳoiden tukena
onkin koko fuksitiimi ja killan hallitus. Vaikka alussa
saattaa tuntua, että tapahtumia ja tekemistä on
hirveästi, kannattaa killan toimintaan lähteä rohkeasti
mukaan. Itse olen ollut fuksivuodesta lähtien mukana
monissa eri vapaaehtoispesteissä enkä vaihtaisi
päivääkään pois!

TEKSTI JA KUVA: EMMA LINDFORS
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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA

Aika tarkkaan kaksi vuotta sitten sain itse tietää
päässeeni opiskelemaan Indecsille. Se oli aivan
mahtava päivä. Olimme lukiokaverini, nykyisen
kämppikseni, kanssa päiväreissulla Tampereella
etsimässä meille ensimmäistä omaa kotia.
Löysimme ihanan kaksion sopivalta sĳainnilta,
mistä olimme todella innoissamme. Koska meillä
ei ollut kiire kotiin, päätimme jäädä tutustumaan
uuteen naapurustoomme. Kävelimme ympäriinsä
aurinkoisella Kissanmaalla ja menimme
testaamaan uuden lähikauppamme. Siellä
vilkaisin kännykkääni ja samalla siihen kilahti
sähköposti saamastani opiskelupaikasta.
Sekosimme molemmat onnesta kinkkuhyllyllä.
Pari vuotta myöhemmin kinkkuhyllykohtauksen
jälkeen olen edelleen tyytyväinen ja vakuuttunut
siitä, että olen oikeassa paikassa. Tampere on
ihana, samoin on Hervanta ja toivon, että ihastut
tähän paikkaan yhtä paljon kuin minä.

Ennen fuksisyksyä jännitin ja pohdin paljon
opiskelujen alkamista, niin kuin varmasti moni
tekee. Tykkäänköhän ollenkaan alastani?
Löydänkö kaveriporukkaa? Entä jos bussista
puhkeaa rengas ja myöhästyn aloitusluennolta?
(ei kannata stressata noista tai mistään
muustakaan:) )

Muistan lukeneeni fuksi-infacton kannesta kanteen,
mikä auttoi jännitystäni uuden alkamisesta. Oli
rauhoittavaa lukea siitä, että joku tuutoreista on
kotoisin samasta kaupungista, sain tietää vähän mitä
fuksiviikolta saattoi odottaa ja varmistuin siitä, ettei
ainakaan muistilistan mukaan mitään elintärkeää ollut
unohtunut. Tämä lehti on suunniteltu ja toteutettu
yhdessä fuksisektorin kanssa ja toivomme, että sen
sisällöllä voisi olla jotain samanlaista innostavaa,
kutkuttavaa, mutta samalla rauhoittavaa vaikutusta
sinulle, ihana uusi fuksi! Me ollaan kaikki valmiina
ottamaan sinut avosylin vastaan. Siispä oikein
lämpimästi tervetuloa!

Anni Sipilä
Päätoimittaja

TEKSTI JA KUVA: ANNI SIPILÄ



TEKIN PALSTA

Kaikkein parasta tässä on se, että TEK-jäsenyys
on täysin ilmainen opiskelĳoille, joten liittymistä ei
tarvitse kahdesti miettiä. Tulet kuulemaan ja
näkemään TEK-järjestön vielä useaan otteeseen muun
muassa paistamassa makkaraa tapahtumissa ja
näämmekin jo heti fuksiviikolla, jossa kerron lisää
miksi jäseneksi kannattaa liittyä ja miten se tehdään.
Jos haluat lukea aiheesta lisää niin suuntaa
osoitteeseen www.tek.fi tai vastaavasti liittyä jäseneksi
jo etukäteen, tapahtuu se osoitteessa https://
www.tek.fi/fi/liity-jaseneksi-0.

Oikein aurinkoista loppukesää ja nähdään elokuussa!

Yours truly,
Akseli Kivelä
Indecsin TEKjäbä

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!

Morjes fuksit ja kaikki fuksinmieliset!

Onnittelut koulupaikasta ja tervetuloa tänne
kauniiseen Hervantaan. Tämä lehti on avannut teille
varmasti tulevaa ja nyt on minun vuoroni kertoa kuka
teidän rinnalla on tällä elokuussa alkavalla matkalla.
Se on nimittäin Tekniikan Akateemiset. TEK on
diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja vastaavan
yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjestö,
jolla on noin 73 000 jäsentä, tehden siitä Suomen
suurimman diplomi-insinöörien ja arkkitehtien
järjestön. Indecsin ja TEKin yhteyshenkilönä toimin
tänä vuonna minä, Akseli Kivelä, kolmannen vuoden
tutalainen.

Tarkoituksena tällä organisaatiolla on auttaa
jokaista jäsentä monipuolisesti työuran eri
kiemuroissa, kuten työsuhde- ja palkkaneuvotteluissa
sekä työttömyyden yllättäessä vakuutusturvan
tarjoamisella. Lisäksi Hervannan kampuksen
Tietotalosta löytyy TEK-Lounge, joka on mukava ja
ilmainen tila, jonka voi varata opiskeluun tai vaikka
leffaillan pitämiseksi. Mainittakoon, että loungesta saa
myös ilmaista kahvia vauhdittamaan opiskelua. Nämä
kaikki ovat vain pieni osa siitä mitä meidän mahtava
järjestö tarjoaa ja jos aihe kiinnostaa voi minulta tulla
kyselemään asiasta lisää.

TEKSTI: AKSELI KIVELÄ , KUVA: INDECS KUVAT
TEKSTI JA KUVA: EERO YLI-RAHNASTO

OPINTOVASTAAVAN PALSTA

Tervehdys tulevalle Tampereen tutalaiselle!
Olen Eero (kohta 4. vsk) ja toimin killan
hallituksessa opintovastaavana. Vastaan siis
tuotantotalouden opintoihin liittyvästä
edunvalvonnasta yhdessä killan hallinnon
opiskelĳaedustajien (=hallopedien) kanssa.
Pyrimme osaltamme varmistamaan, että tekin
saatte nauttia laadukkaista ja sujuvista
opinnoista. Käytännössä opetuksen
kehittäminen tapahtuu esimerkiksi erilaisissa
tapaamisissa opetushenkilökunnan kanssa
sekä yhteydenpitona muihin
edunvalvonnallisesti tärkeisiin tahoihin, kuten
muiden kiltojen tai ainejärjestöjen opinnoista
vastaaviin henkilöihin.

Sitten siirrymmekin palstan pihviin eli
opinnollisen huumorin pariin:

Minne kokoonnutaan, kun yliopisto saa
julkisuutta?
- Konsistorille :D

Miksi Tampereen yliopistossa ei juurikaan
tutkita hyppysähköä?
- Johtosääntöä ei haluta muuttaa :D

Miten yliopiston viestintä reagoi somessa?
- Provosti :D

Mihin kulminoituu torstai-iltaan sĳoittuva
kurssien etsintä ja valinta?
- Opiskeli - janopas :D

Miksi TREYn hallitus ei tehnyt mitään?
- Linjapaperi oli vinossa :D

Mikä erottaa Sisun ja sisun?
- Eiku :D

Miksi dekaanien esihenkilöä kutsutaan
kansainvälisesti?
- Hehtooniksi :D

Miksi dekaanin suoraa alaista kutsuttaisiin
orgaaniseen kemiaan fokusoituneessa
yksikössä?
- Nonaaniksi :D

Mikä on opintovastaavan suosikkivaihe
sienten grillaamisessa?
- Kannanotto :D

Miten tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
löytää uuden paikkansa siirtyessään MAB-
tiedekuntaan?
- Google Mabsilla :D

Mitä teekkari totesi Wapun jälkeen
opinnoistaan?
- Luku vuosi :D

Eero Yli-Rahnasto
Opintovastaava
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TEKSTI JA KUVA: ANNIKA HIIPAKKA

HALLOPEDIN PALSTA

Moro ja onnittelut uusille fukseille! Olen Annika
Hiipakka, aloitan nyt viidennen vuoden ja olen yksi
Indecsin hallinnon opiskelĳaedustajista eli
hallopedeistä (malttia näiden miljoonien uusien
termien kanssa!). Kaikkeen opiskelĳatoimintaan
liittyvän lisäksi Indecs harjoittaa myös
edunvalvontaa ja vaikuttaa yliopiston opetuksen
kehittämiseen.

Hallopedin tehtävänä on edustaa kiltaa ja sen
jäseniä yliopiston hallinnollisissa toimielimissä,
joiden päätökset vaikuttavat opiskelĳoiden arkeen.
Hallopedit toimivat suoraan opiskelĳoita ja heidän
etujaan varten. Kannustankin uusia fukseja
olemaan aktiivisia ja antamaan rohkeasti palautetta
erilaisista käytännöistä, opetuksen laadusta ja
valikoimasta tai muusta mieleen tulevasta
opintoasiasta. Palautteen voitte antaa suoraan
jollekin hallopedille, killan hallitustoimĳalle tai
anonyymisti joko sähköiseen tai fyysiseen
palautelaatikkoon. Kaikki palautteet luetaan ja
käsitellään! Vaikka hallintorakenteet voivat olla
monimutkaisia.

Useat hallintorakenteet voivat kuulostaa
alkuun monimutkaisilta ja vaikeaselkoisilta, mutta
tekemällä oppii. Kannustan kuitenkin kaikkia
kiinnostumaan edunvalvonnasta. Hallopedin
tehtävä on tapa päästä tekemään läheistä
yhteistyötä yliopiston henkilökunnan kanssa ja
näkemään miten yliopisto todella toimii. Samalla
pääset antamaan palautetta niin yliopiston, kuin
tiedekunnankin toiminnasta suoraan henkilöstölle.

Hallopedinä ja muissa järjestöaktiivin tehtävissä
toimiminen on ollut minulle ihan parasta aikaa!
Tutustuminen sekä opiskelukavereiden, että
yliopiston osaavan henkilökunnan kanssa onnistuu
ihan eri tasolla. Ajan riittäävyyttä pohtiville sanoisin
sekä omien, että kuultujen kokemusten pohjalta,
että huoli on turha. Opinnot ehtii kyllä hoitaa ja
samalla kartuttaa verkostoja tulevaisuutta varten.

Nauttikaa loppukesästä ja nähdään syksyllä!

Annika Hiipakka
Indecsin hallopedi
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ME OLEMME MAAILMAN-
LUOKAN ASIANTUNTIJOITA
NIKKELIJALOSTUKSESSA

60 vuodessa olemme vakiinnuttaneet 
paikkamme alamme huipulla. Ja siellä 
aiomme myös pysyä. Tulevaisuuden 
menestyksen varmistamme yhdessä 
osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön 
kanssa. Toimimme vastuullisesti 
niin ympäristön, ihmisten kuin 
yhteiskunnankin kannalta. 

www.nornickel.fi

Työllistämme noin 300 eri alojen 
osaajaa ja jalostamme nikkeli- ja 
kobolttituotteita mm. sähköistyvän 
liikenteen tarpeisiin. Harjavallassa 
tuotetun nikkelin hiilijalanjälki 
on yksi maailman alhaisimpia 
johtuen käyttämistämme energian 
tuotantotavoista. 



TEKSTI JA KUVA: ULLA SAARI

OPETUUTOREIDEN TERVEISET

Toivotan sinut tervetulleeksi tuotantotalouden
opiskelĳaksi laitoksen opettajien ja tutkĳoiden
puolesta!

Jos sinua mietityttää jokin opetuksen sisältöön ja
opiskelukäytäntöihin liittyvä asia, voit ottaa
yhteyttä meihin opetutoriin. Me autamme sinua
mielellään kaikissa opintojen sisältöön,
opiskelumotivaatioon tai työelämään ja
urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Voit
lähettää kysymyksiä esim. mailitse. Voimme myös
sopia lyhyen palaverin – joko kampuksella tai
verkossa.

Toimin vastuuopettajana Tuotantotalouden
kandidaatintyöseminaari -kurssilla sekä Turning
Technology into Business: Commercialization and
Business Model Development ja TurningCircular
Economy Technology into Business -kursseilla.

Olen itse valmistunut Tampereen teknilliseltä
yliopistolta aikoinaan ympäristötekniikan DI:ksi,
jonka jälkeen toimin teollisuuden palveluksessa 20
v. Olen myös opiskellut ja valmistunut FM:ksi
Helsingin yliopistolta. Myöhemmin tein työni
ohessa väitöskirjani tuotantotalouden laitokselle ja
sen jälkeen siirryin yliopistolle tutkĳaksi. Olen
myös toiminut kestävän liiketoiminnan
(sustainable business) apulaisprofessorina
Jönköpingin yliopistolla Ruotsissa (Jönköping
International Business School, 2019-2020). Nyt
toimin päätoimisesti yliopistotutkĳana jälleen
Tampereen yliopistolla ja keskityn tutkimaan
kestävää teknologia- ja innovaatiojohtamista
(sustainability-oriented technology and innovation
management).

Olen CITER-tutkimusryhmän jäsen (CITER =
Center for Innovation and Technology Research).
CITERissä on myös useita muita tutkĳoita, sekä
väitöskirjatutkĳoita että DI-työtutkĳoita. Tutkimme
teknologian, innovaatioiden sekä eri
yhteiskunnallisten toimĳoiden ja rakenteiden välisiä
vuorovaikutussuhteita, kehityskulkuja ja
dynamiikkaa. Tällä hetkellä
erityisosaamisalueenamme on liiketoiminnan
tulokulma kiertotaloudessa. Voit tutustua CITER-
ryhmän jäseniin ja tutkimustoimintaan tarkemmin
verkkosivuiltamme .

Jos sinulla on kysyttävää oman
opiskelĳapolkusi tai suunnittelemasi urapolun
osalta, ota vain rohkeasti yhteyttä.

Ulla Saari
Yliopistotutkĳa

TEKSTI JA KUVA: SUVI YLI-ÄYHÖ

KOULUTUSASIANTUNTĲAN TERVEISET

Hei kaikki tuotantotalouden vuoden 2021 fuksit!
Onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa
opiskelemaan tuotantotaloutta Tampereen
yliopistoon!

Olen Suvi ja työskentelen tuotantotalouden
koulutusasiantuntĳana ja tulet varmasti tapaamaan
minut opintoasioiden tiimoilta opintojesi aikana.
Minulta saat apua esimerkiksi opintojen
suunnittelussa ja opintosuunnitelman tekemisessä
sekä monenlaisissa muissa opintoasioissa. Mikäli
jokin opintoasia mietityttää missä tahansa
opintojen vaiheessa, ole rohkeasti yhteydessä.

Tässä vaiheessa kesää tuleva lukuvuosi saattaa
hieman jännittää tai sitten vain odotat innoissasi
orientaatioviikkoa ja opintojen alkamista. Edessäsi
on paljon uuden opettelua ja ainutlaatuisia
kokemuksia tutustuessasi yliopisto-opiskelun ja
opiskelĳaelämän saloihin. Fuksivuoden jälkeen olet
kuitenkin jo vanha tekĳä, vaikka alkuun
tuntuisikin, että kaikki uudet asiat saavat pään
pyörälle. Yliopisto opiskeluympäristönä saattaa
poiketa paljonkin siitä, mihin olet aiemmin
tottunut. Yliopisto-opinnot edellyttävät itsenäistä
otetta, suunnitelmallisuutta ja oma-aloitteisuutta.
Opintoihin ja niiden suunnitteluun on kuitenkin
saatavilla tukea eri muodoissa ja aina kannattaa
kysyä ja selvitellä, jos jokin asia on epäselvä. Usein
opiskelukaveritkin miettivät aivan samoja juttuja
kuin sinä, vaikka tuntuisi, että heillä on homma
paremmin hanskassa.

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, lepoa ja
palautumista unohtamatta. Opiskeluaika on
ainutlaatuista ja sen aikana hankitut opit,
kokemukset ja ystävät kulkevat mukanasi myös
myöhemmin elämässä.

Odotan innolla, että pääsen vastaanottamaan uutta
vuosikertaa tuotantotalouden opiskelĳoita. Olet
pääsemässä osaksi hienoa yhteisöä, sillä sekä
tuotantotalouden opiskelĳat että opettajat ovat
huippua porukkaa. Ja Tampereen yliopisto ja
Hervannan kampus ovat opiskelupaikkana mitä
parhaimmat. Koronan aiheuttamien rajoitusten ja
muuttuvan tilanteen vuoksi on vielä epävarmaa,
kokoonnummeko tutkinto-ohjelmamme
tervetulotilaisuuteen orientaatioviikolla koko tutan
fuksĳoukon voimin vai pienemmissä erissä.
Kannattaa siis tarkistaa orientaatioviikon aikataulut
tuotantotalouden orientaatiosivulta vielä ennen
orientaatioviikon alkamista. Minä, opettajat,
opiskelĳatuutorit ja koko yliopisto pyrimme
pitämään teitä mahdollisimman hyvin ajan tasalla
syksyn opetuksen järjestämisestä ja muusta
toiminnasta. Varmaa on, että toimintaa järjestetään
joko etä- tai muussa muodossa ja että fuksivuotenne
tulee olemaan täynnä hienoja kokemuksia. Vaikka
fyysisiä tapaamisia kampuksella vielä jonkin verran
rajoitettaisiinkin syksyllä, pidetään tiiviisti yhteyttä
muilla tavoin. Haluamme tutustua uusiin
opiskelĳoihimme ja auttaa teitä kaikin keinoin
opintojen aloittamisessa. Minut tavoittaa
toimistoaikoina sähköpostitse tai puhelimitse ja
minulle voi myös varata etäohjausaikoja. Kun taas
valloitamme kampuksen ja jonkinlainen normaali
arki koittaa, yllä mainittujen lisäksi minut tavoittaa
toimistolta Festian ensimmäisestä kerroksesta joko
varaamalla ajan tai pistäytymällä ilman
ajanvarausta.

Vielä kerran lämpimästi tervetuloa tuotantotaloutta
opiskelemaan! Mukavaa ja aurinkoista kesää ja
nähdään syksyllä!

Suvi Yli-Äyhö
Tuotantotalouden koulutusasiantuntĳa
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Edellisillä palstoilla on ollut äänessä
muutamia indecsläisiä. Mutta siis mikä
on Indecs? Indecs ry on Tampereen
yliopiston tuotantotalouden
opiskelĳoiden ainejärjestö,
tuttavallisemmin kilta ja se sĳaitsee
Hervannan kampuksella. Indecs järjestää
jäsenilleen paljon monipuolisia
tapahtumia, tukee opiskelua, sekä
vaikuttaa yliopiston opetuksen
kehittämiseen.

Indecs on perustettu vuonna 1986
(puolipyöreät vuosĳuhlat tulossa!) ja
jäseniä on lähes neljäsataa. Kiltana
Indecs on aktiivinen ja sen toiminnasta
vastaa vuosittain vaihtuva hallitus.
Hallitus koostuu kymmenestä jäsenestä
ja 17:a toimihenkilöstä. Myös kolme eri
tiimiä on mukana tekemässä hommia
killan hyväksi.

Indecs tekee myös paljon yhteistyötä eri
tahojen kanssa. Vahvan yritysyhteistyön
lisäksi myös kansainvälisyys on läsnä
killan toiminnassa. ESTIEM (European
Students of Industrial Engineering and
management) on järjestö, joka yhdistää
tuotantotalouden opiskelĳoita ympäri
Eurooppaa järjestämällä tapahtumia ja
muuta yhteisöllistä toimintaa. Indecs
myös järjestää kahden muun killan,
Staabin ja Luupin, kanssa Tampereen
suurimpia kuukausittain toistuvia
opiskelibileitä, Kolmioita.

Tärkeä osa indecsläisen arkea on myös
kiltahuone Konetalon kiltakäytävällä,
josta voi vaikka hakea kahvit tai teet
luentotauolla tai jäädä hengailemaan
pidemmäksikin aikaa.

Tervetuloa siis vielä kerran Indecsille!

Niin siis mikä Indecs??

TereMoroHei,

Ja minä olen tuo toinen opetutori, virallisen lisäksi
tottelen myös hyvin nimeä Santtu.

Samoin olen täältä valmistunut, Herwoodin
kampuksella Festiassa (työhuone FB239) ja sama
tutkimusryhmäkin Ullan kanssa, vaikka lehtorina roolini
painopiste on opetuksessa perus-, kandi- ja
maisterivaiheen kursseilla. Saatatte bongata minut
hetikohta opintojen alkumetreillänne teollisuustalouden
peruskurssilla ja loppupäässä tuotannon, johtamisen
sekä haasteellisten innovaatioiden kursseilta. Tuo ensin
mainittu on melko lailla massiivinen
osallistujamääriltään, joten on hienoa voidessani
kohdata teitä tässä yhteydessä hieman
henkilökohtaisemmin, epävirallisistakin tutoroinneistani
on jo jokunen vuosi aikaa. Toivottavasti voimme tavata
myös face - to - face eikä vain pakotettuna etäillen,
edellinen lukuvuosi oli siinä mielessä turhan
yksioikoinen.
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Infacto 2/21 Infacto 2/20

TEKSTI JA KUVA: SANTERI REPO

Opiskelĳatutorit, -kaverit ja muut opiskelun alkuun
liittyvät pöhinät opastavat teitä varmasti
opiskelĳaelämän saloihin, me opettajatutorit yritämme
hieman tuoda yliopiston sekä yksiköiden
toimintakenttää näkyvämmäksi. Tarkoituksenamme on
luoda kontaktia opiskelĳoihin alkumetreistä lähtien,
jotta kynnys kysellä kalustolta tiskin tältä puolelta olisi
heti mahdollisimman matala. Syksyn hässäköissä saattaa
jäädä joku juttu askarruttamaan tai jos jotakin pulpahtaa
myöhemmin mieleen. Tulevaisuudessa opintojen
edetessä noussee taas uusia asioita, joten siksi
opeturointi jatkuu ensimmäisen syksyn ja vuoden
jälkeen.

Ja kerrankin puhun lyhyesti, livenä luultavasti sitten
enemmän… Eli vielä kerran tervetuloa Tampereen
yliopistoon ja tuotantotalouden koulutusohjelmaan.
Tapaamisiin!

Santeri Repo
Yliopistolehtori



Hei Indecsin uusi fuksi! Heti alkuun suuret onnittelut opiskelupaikasta sekä valinnasta tulla opiskelemaan
Tuotantotaloutta tänne Tampereen Yliopistoon, olet tehnyt loistovalinnan! Tuleva fuksivuotesi tulee varmasti
olemaan yksi tapahtumarikkaimmista sekä ikimuistoisimmista ajanjaksoista, joten siitä kannattaa ottaa
kaikki irti. Kiltamme sekä koko yliopisto tarjoaa huomattavat määrät erilaisia tapahtumia, joten kannattaa
tutustua mahdollisuuksien mukaan koko tarjontaan. Uusi opiskelupaikkakunta voi myös tuntua vieraalta,
mutta et ole varmasti yksin asian kanssa. Siksi kannattaakin tutustua muihin opiskelĳoihin, jotta opiskelu ja
uuteen opinahjoon tutustuminen olisi helpompaa ja hauskempaa!

Sitten vähän itsestäni: olen tosiaan Väinö, kolmannen vuoden Indecsiläinen. Olen 21-vuotias ja lähtöisin
Nurmĳärveltä, mutta nykyään voisin sanoa olevani ’tamperelaistunut’ vietettyäni viimeisimmät 1,5 vuotta
Hervannan kauniissa maisemissa. Verrattuna fuksivuoteni ensimmäisen puolen vuoden soluasumiseen
Lukonmäessä myös koulumatkat tuntuvat olevan lastenleikkiä Hervannassa asuvalle, ja siksi vietänkin
huomattavan paljon aikaa koululla. Minut 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. Kaikki ylimääräinen luppoaika pitää myös kunnon tutalaisen tavoin minimoida, joten
teen fuksikapteenin hommia kiltamme hallituksessa kaikkien edellä mainittujen aktiviteettien lomassa.

Siis mitkä hallitushommat ja mikä ihmeen fuksikapteeni? Toimin siis fuksikapteenina Indecsillä, jossa
vastuualueisiini kuuluu esimerkiksi syksyn fuksitapahtumien sekä -toiminnan suunnittelu sekä järjestäminen
yhdessä tuutorien kanssa. Fuksikapteenin apuna toimivat myös fuksitoimihenkilöt eli tuttavallisemmin
fuksitoimarit, jotka auttavat fuksitapahtumien järjestämisessä. Tänä vuonna kyseisinä toimareina ja samalla
tuutoreina toimivat Aku-Matti sekä Tellu, jotka esittelevät itsensä seuraavalla sivulla! Meistä kolmesta sekä
14:stä muusta tuutorista tulette kuulemaan syksyn aikana useaan otteeseen, joten kannattaa pistää nimet
mieleen. Suosittelenkin saapumaan heti 22.8. Hervantaan Yliopiston etunurtsille, jossa on kaikki meistä
ottamassa juuri teitä fukseja vastaan ja tutustuttamaan teidät yliopistoelämään. Nähdään siis silloin!

Jos mieleesi tulee jotain muuta opintoihin, syksyyn tai johonkin muuhun liittyvää, niin älä epäröi ottaa
muhun yhteyttä telegramin @KorolainenOfficial tai sähköpostin vaino.korolainen@tuni.fi välityksellä.

FUKSIKAPTEENI
esittäytyy

Kuka? – Väinö Korolainen, 3. vuosikurssi

Mikä? – Fuksikapteeni

Hassu fakta? – Porukka luulee savolaiseksi
vaikka oon Uudeltamaalta kotoisin :D

Lempipaikka koululla? – Killan shakkilaudan
ääressä
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FUKSITOIMARIT
esittäytyvä

t

Kuka? - Tellu Korhonen, 2. vsk

Mikä? - Fuksitoimari

Hassu fakta? – Pienenä mun lempieläin oli kalapuikko

Lempipaikka koululla? – Reaktori (opiskelĳa-
ravintola, josta saa tuoretta leipää)

Kuka? - Tellu Korhonen, 2. vsk

Mikä? - Fuksitoimari

Hassu fakta? – Pienenä mun lempieläin oli kalapuikko

Lempipaikka koululla? – Reaktori (opiskelĳa-
ravintola, josta saa tuoretta leipää)

Kuka? - Aku-Matti Pölkki, 2. vsk
Mikä? - Fuksitoimari
Hassu fakta? – Omaan erityistaidon kaatua skeitti-
laudalla coolisti
Lempipaikka koululla? – Bommari, jossa on hyvät har-
rastusmahdollisuudet, esim. sähly ja skeittaus.
joskus kuulemma käytetty sitsaamiseen.

Moikka vaan kaikille meidänkin puolesta ja suuret onnittelut opiskelupaikasta! Me ollaan Tellu ja
Aku-Matti, tämän vuoden fuksitoimarit. Väinö kertoikin jo aiemmin pienesti
fuksitoimihenkilöiden pestistä, ja tärkeimpiin tehtäviimme kuuluukin pitää huolta koko
porukasta ja muun muassa suunnitella teidän fuksivuotenne tapahtumat Väinön kanssa. Väinön
tapaan mekin kuulumme Indecsin hallitukseen ja olemme sitä kautta päässeet mukaan myös
oman kiltamme toimintaan syvemmin.
Olemme molemmat viime syksynä koulumme aloittaneita ja fuksivuoden jutut ovat vielä
tuoreessa muistissa. Näin ollen pystymme tapahtumia ja muita juttuja suunnitellessamme
asettumaan hyvin teidän uusien fuksien asemaan ja tekemään kaikesta mahdollisimman helppoa
ja mukavaa nimenomaan teille. Olemme myöskin jääneet paljosta paitsi nimeltä
mainitsemattoman pandemian vuoksi. Osaamme kuitenkin kääntää tämänkin vahvuudeksemme
tuomalla tapahtumiin uusia, ennennäkemättömiä ja jännittäviä puolia!



Moihei! Oon Riikka ja oon tosiaan Lapualta eli Etelä-Pohjanmaan lakeuksilta kotosin. Mut saa todella herkästi
innostumaan eri asioista, oli se sitten uusi ruoka tai harrastus, ja tämän seurauksena löydän itseni välillä
mitä erikoisemmista tilanteista muiden suosituksien suomana. Tämän vuoden kesän lemppareihin on kuulu-
nut uusien pisamien kerääminen auringosta (heikko tulos on suoraan verrannollinen ikään.. eikä yrittämisen
puutteeseen), höntsäily, kavereiden seura ja porrastreenit. Onneksi syksy jo häämöttää, niin päästään tuota
pikaa heittäytymään fuksiviikon humuun!

Nimi - Riikka
Ikä - 23
Kotipaikkakunta - Lapua (ruotsalaisittain Lappo)
Paras muisto fuksivuodesta - Pubirundi sekä kesän
aloittava vappu

Nimi - Veeti
Ikä - 21
Kotipaikkakunta - Espoo
Paras muisto fuksivuodesta - Pubirundi

TUUTORRYHMÄT

Moro! Meikäläinen on Veeti ja vaikka nimeni Jodel-määritelmät saattavat hämätä, oon oikeesti ihan mukava
heppu, joka osaa ajoittain myös nauraa itselleen. Oon tosiaan 21-vuotias ja kotikoti löytyy Espoosta (isin be-
marin sĳasta kesätöihin kuljetaan kuitenkin vanhalla kunnon Toyota Yariksella). Lempipuuhiani vapaa-ajalla
ovat golfpallon mätkiminen, Manchester Unitedin kannattaminen surkeasta menestyksestä huolimatta sekä
huonoille meemeille naureskelu. Kasino Tampereen avautuessa minut saattaa myös löytää pokeripöydästä
triplaamassa opintolainarahoja.

esittäytyvä
t

Molempien lempisalaliittoteoria on Flat Earth.16 17
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Molempien lempisarjoja on suppenevat geometriset sarjat!

Nimi - Juho
Ikä - 23
Kotipaikkakunta - Hyvinkää
Paras muisto fuksivuodesta - Pubirundi
orientaatioviikolla

Morjesta kaikille! Mä oon Juho. Tykkään olla kaikessa mukana, joten viime vuoden myötä oon tottunut jo Tampereen
(oikeastaan Hervannan) menoihin. Urheilu ja yhteiset aktiviteetit on mulla lähellä sydäntä ja tästä syystä mut
löytääkin usein koululta, tapahtumista tai urheilun parista. Voin sanoa, että opiskeluaika tuo eteensä kaikkia hienoja
hetkiä kaverien kanssa koulussa ja koulun ulkopuolella, joten nauttikaa tulevasta opiskeluajasta. Multa voi aina tulla
kysymään neuvoa jos jokin asia mietityttää. Ootan innolla, että pääsen olemaan teidän mukana yliopistoelämän
alkutaipaleella ja mä uskon, että saadaan teille mukava startti syksyyn.

Nimi - Heini
Ikä - 19
Kotipaikkakunta - Turku
Paras muisto fuksivuodesta - Vaikea valita yhtä, joten
sanon kaksi: Orientaatioviikon pubirundi ja Wappuna se,
kun sai painaa teekkarilakin päähän ja meistä tuli
teekkareita.

Moikka! Mä oon Heini Turust, tosin tässä vuoden aikana musta on tullut varsin hervantalainen. Luonteel-
tani sanoisin olevani iloinen, pirtsakka ja helposti lähestyttävä, joten mua voi tulla nykäisemään hihasta
minkä vaan asian askarruttaessa. Päiväni kuluu opiskellessa, urheillessa ja kavereiden kanssa hengailles-
sa, ja yleensä mut voi löytää jostain päin koulua opiskelemasta. Tässä fuksivuoden aikana oon tupannut
lähtemään mukaan vähän kaikkeen, ja kokemuksen syvällä rintaäänellä voin suositella sitä kaikille!



Kumpikaan ei juuri pidä kaloista, paitsi ruokalautasella.

Nimi - Matias
Ikä - 20
Kotipaikkakunta - Espoo
Paras muisto fuksivuodesta - Fuksivuosi oli kokonaisuu-
dessaan mahtava, mutta paras yksittäinen muisto on
fuksiviikon pubirundi ja kyseisen illan päätteeksi toteu-
tettu uimareissu Tammerkoskeen

Nimi - Liina
Ikä - 22
Kotipaikkakunta - Salo
Paras muisto fuksivuodesta -.Mahtavia muistoja vuo-
desta kertyi paljon ja ehkä päällimmäiseksi mieleen jäi
oma fuksiviikko, kun pääsi tutustumaan uusiin opiskelu-
kavereihin ja kiertämään monenmoisia tapahtumia, kuten
pubirundia koko porukalla!

Moikka! Mä oon Liina ja tupsahdin viime syksynä maalta Tampereelle mukanani maastonakki, Hippu, joka
on päässyt tutustumaan opiskelĳaelämään kanssani monelaisia tapahtumia kiertäen. Viimeisen vuoden
aikana on yhdessä tutustuttu ja ihastuttu Hervantaan ja sen lähiympäristöihin kävellen ja karvakuono re-
pussa pyöräillen. Koiran kanssa temppuilun lisäksi viihdyn vapaa-ajallani paljon metsällä ja ampumaradalla,
mutta helpoiten mut löytää kielikeskuksesta opiskelemasta tai seuraavia menoja suunnittelemasta. Oon
myös vakaa 2,70e-hintaisen ruoan kannattaja, että jos koskaan kaipaat lounasseuraa niin oon ihan vapaa-
ehtoinen!

Morjesta! Mä oon Matias, tämmönen jokapaikanhöylä, joka tykkää lähtee mukaan kaikenlaiseen fiksuun ja ei
niin fiksuun. Kaikkea hienoo on tullu opittua ja koettua Hervannassa ekan opiskeluvuoden aikana, tosin
tamperelaisen äRRän harjoitteleminen on vielä työn alla. Päivät kuluvat osin kouluhommien tekemiseen,
mutta suurempi osa ajasta melkein meneekin niistä virkistäytymiseen. Suosikki virkistyskeinojani pitkiksi
venyneiden päiväunien lisäksi ovatkin kuntosalilla puuhastelu, yöelämään tutustuminen ja mökkireissut. Mei-
käläinen viettää suuren osan päivästä koululla juttelemassa mukavia, joten kun näätte mut, niin tulkaahan
siis rohkeesti nykäseen hihasta ja jututtamaan.
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Moromoro! Meikä on Aku-Matti, tuttavallisimmin pelkkä Aku, ja tulin kolmanneksi tähän ryhmään samalla pilaten muu-
ten melkein mätsäävät sukunimet (hei sori oikeesti). Jos et löydä mua kampusravintolasta nauttimassa halpaa opiskeli-
jalounasta, olen luultavasti kotona nauttimassa kolmatta kuppia kahvia samanaikaisesti integroiden. Toivottavasti tei-
dän fuksivuosi tulee olemaan edes lähellä normaalia, eli käytännössä aivan huikea! Rajoitteiden puitteissa järkätään
teille mahdollisimman paljon tapahtumia ja ajanvietettä. Me hoidetaan teidän puolesta suurin osa ja teidän tehtävänä
on vain tulla paikan päälle, sillä fuksivuoden ainutlaatuisuudesta kannattaa ja pitää nauttia. Ei muuta kuin tervetuloa
viihtymään!

Nimi - Fanny
Ikä - 20
Kotipaikkakunta - Lahti
Paras muisto fuksivuodesta - Fuksivuoden huipentumi-
nen pari viikkoa kestävään Wappuun ja se, kun sai en-
simmäisen kerran laittaa teekkarilakin päähän.

Nimi - Aku-Matti
Ikä - 21
Kotipaikkakunta - Saarĳärvi
Paras muisto fuksivuodesta - Ensimmäiset ja ainoat
kolmiot (ks. Opiskelĳa-suomi-sanakirja)! Näillä tienoilla
opiskelĳakaverit alkavat muuttua ystäviksi ja opiskelĳa-
elämän jännittävin osa, eli alku, on jo takana

Moi! Mun nimi on Fanny (kirjoitetaan y:llä, mut voi sanoo Fanniks). En oikeestaan tiennyt paljoa Tampe-
reesta ennen kun tänne muutin, mutta Herwannasta ehti tulla mulle fuksivuoden aikana rakas koti. Mut
löytää todennäköisimmin opiskelemassa Kielikeskuksessa, treenaamassa Tamppi Areenan salilla tai
iettämässä aikaa erilaisissa opiskelĳatapahtumissa. Lisäks mun lempparipuuhaa on kattoo erilaisia sarjoja
ja syödä herkkuja. Oon myös aika kova pelaamaan beer pongia eli saa tulla haastamaan! ;) Tulkaa rohkeesti
vetäsemään hihasta, jos/kun jokin asia mietityttää, yritän auttaa parhaani mukaan!



Moro! Mun nimi on Atte ja taidan olla koko tutorporukan tamperelaisin kaveri, vaikka Nokialla oonkin suurimman osan
elämästäni asustanut. Jos tekee siis mieli poistua rakkaasta Hervannasta (johon harvoin on tarvetta) niin multa voi
kysellä, mitä kaikkea näkemisen ja tekemisen arvoista täältä lähistöltä löytyy. Harrastan futista ja tykkään muutenkin
kaikenlaisten pallojen heittelystä, potkimisesta ja lyömisestä. Viime vuonna saimme järjestettyä fuksien ja tutoreiden
kesken hyviä höntsypelejä Ahvenisjärven kentillä, joten toivottavasti myös tänä vuonna löytyy innokkaita pelaajia!

Nimi - Jenni
Ikä - 20
Kotipaikkakunta - Laitila
Paras muisto fuksivuodesta -Paljon hyvii muistoi
Mut fuksiviikko ja wappu nousee varmaa ykkösiks!!

Nimi - Atte
Ikä - 20
Kotipaikkakunta - Nokia
Paras muisto fuksivuodesta -Kun tajusi jo huikean fuksi-
viikon aikana, kuinka hauskoja edessä olevat vuodet
opiskelĳana tulevat olemaan

Hellouu mä oon Jenni, meidän tuutorporukan nuorin osapuoli. Oon kotosin Laitilasta (Ei yleensä sano kel-
lekkää kaupunkina mitää mut kun Laitilan kukko-olut mainitaa ni johan kirkastuu). Tampereelle muutin
viime syksynä ja kulunut fuksivuosi lukeutuu heittämällä elämäni parhaimmistoon. Opiskelujen ohella
tykkään mm. käydä erilaisilla ryhmäliikuntatunneilla ja hengailla kavereiden kanssa. Oon myös kaikkeen
aina imus oli kyseessä opiskelutapahtuma, avantouinti tai Leville lähtö viikon varoitusajalla. Mikä ikinä
mieltä askarruttaakin, hihasta saa aina tulla nykäsemään, mut jos määränpää on hukassa kehottaisin tur-
vautumaan ennemmin Google mapsiin, sillä suurella todennäköisyydellä olen itsekin eksyksissä.

Kaikkien mieluisin tapa liikkua on pyörän selässä loivaan
alamäkeen (varsinkin Wäinölältä koululle).
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Nimi - Tellu
Ikä - 21
Kotipaikkakunta - Joensuu
Paras muisto fuksivuodesta - Se, kun sai
painaa teekkarilakin ensimmäistä kertaa
päähän

Kaikkien lempisuklaapatukka on Kinder Maxi.

Moro! Mun nimi on Okan ja oon tän tutorporukan ainut pääkaupunkiseutulainen. Tosin vantaalainen…
Tampereelle muutin viime vuoden elokuussa enkä tuntenut ketään täältä. Nyt on kuitenkin jo paljon kave-
reita ja tuttavia Tampereelta. Voittava taktiikka on ollut osallistua kaikkiin mahdollisiin tapahtumiin, sillä
niistä saa paljon hyviä muistoja ja uusia tuttavuuksia. Varsinkin Vaasan yritysvierailu oli hyvä reissu ja
suosittelen osallistumaan excuihin, jos saa tilaisuuden. Vapaa-ajalla tykkään pelata fudista ja muutenkin
harrastaa kaikennäköistä urheilua. Jos jokin asia askarruttaa niin kantsii tulla kysäsee multa. Harvemmin os
aan antaa vastauksen, josta olis hyötyä, mutta sitten selvitellään yhdessä (vaikka Tellulta, se aina tietää).

Moikka! Mie oon Tellu ja meidän tutor-ryhmän kolmas tuutori. Okanin ja Jennin tapaan muutin Tampereelle
viime syksynä ja voin sanoa, että se oli elämäni paras päätös. Myös mie oon kova käymään erilaisissa ta-
pahtumissa (tai ainakin olin viime syksynä, kun niitä vielä järjestettiin) ja taidan olla viime vuoden fukseista
niitä harvoja, jotka suoritti Wappuna perinteisen Teemunkierroksen, josta tekin kuulette lisää ensi keväänä.
Koko elämäni olen enemmän tai vähemmän jalkapalloa potkinut, ja pitkän harkintaprosessin jälkeen päätin
jatkaa rakasta harrastusta myös opiskelujen ohella. Salainen nörtteyden kohde löytyy miulta Tampereen
bussilinjoista, eli jos haluat tietää miten kannattaisi liikkua, täältä löytyy oikea henkilö kertomaan (nysse-
sovellus on myös voittava).

Nimi - Okan
Ikä - 21
Kotipaikkakunta - Vantaa
Paras muisto fuksivuodesta - Vaasan
XQ

Nimi - Okan
Ikä - 21
Kotipaikkakunta - Vantaa
Paras muisto fuksivuodesta - Vaasan
XQ

Nimi - Okan
Ikä - 21
Kotipaikkakunta - Vantaa
Paras muisto fuksivuodesta - Vaasan
XQ



Saatiin nauttia toistaan paremmista sukunimivitseistä koko
fuksivuoden ajan.

Nimi - Julia
Ikä - 20
Kotipaikkakunta - Espoo
Paras muisto fuksivuodesta - Fuksivii-
kon huipentanut pubirundi

Moikka! Mä oon Julia Espoosta. Ystävät ja monipuolisesti erilaiset urheilulajit ovat erityisen lähellä sydäntä, vaikka
omalta osaltani aktiivinen kilpaurheilu on jäänyt vähemmälle. Oma fuksivuoteni on ollut ikimuistoinen koronasta huo-
limatta. Erilaisia tapahtumia on järjestestetty ja kannustankin osallistumaan niihin, koska ne ovat loistava mahdollisuus
tavata ja oppia tuntemaan uusia upeita tyyppejä. On mahtava aloittaa taas uusi lukuvuosi - tule juttelemaan ja kysele-
mään - vuodesta tulee mahtava!

Nimi - Juho
Ikä - 22
Kotipaikkakunta - Jyväskylä
Paras muisto fuksivuodesta - Pubirundi

Moro! Oon Juho. Nyt jo vajaa 2 vuotta hervantalaistunut jyväskyläläinen. Todennäkösesti oon kiltahuoneella
tai jossain päin koulua juomassa kahvia, joten mulle voi tulla aina juttelemaan tai kysymään apua! Parasta
omassa fuksivuodessa oli ehdottomasti uudet ihmiset ja yhdessä tekeminen. Odotankin jo, että päästään
aloittamaan uusi syksy ja oon varma, että saadaan se teidän kanssa mukavasti käyntiin!
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Nimi - Tero
Ikä - 22
Kotipaikkakunta -Siilinjärvi
Paras muisto fuksivuodesta - Parasta hauskaa fuk-sivuonna oli rastikierrokset, joilla päästiin toilaile-maan mielettömän hienoissa tiimiasuissa ympäriHervantaa ja Tamperetta.

Me ollaan Indecsin siilinjärveläisin tuutoripari ja toivotaan tuoreilta
fukseilta savolaismaista lupsakkuutta, sillä ennen kuin huomaattekaan
myös te olette siilinjärveläisiä.

Moikka! Mä oon Iida, ja vielä vuos sitten tunsin Tampereen oikeestaan vaan paikkana jossa Särkänniemi si-
jaitsee. Nyt tää paikka tuntuu kuitenkin jo ihan kodilta, ja vähitellen suunnistus Tampereen keskustassa alkaa
onnistua myös päiväsaikaan. Mun päivät kuluvat pitkälti Kielikeskuksen yläkerrassa kavereiden kanssa kou-
lutöiden parissa, mutta mikä vaan lähestyvä opiskelĳatapahtuma onnistuu aina viemään huomion johonkin
aivan muuhun. Vapaa-aikana tykkään lenkkeillä joka puolella Hervantaa (iso suositus Suolĳärven lenkkipo-
luille) ja kierrellä kirpputoreja (joita pelkästään Hervannasta löytyy jopa kolme kappaletta!). Viime syksynä
tykästyin myös yliopiston ryhmäliikuntatunteihin, joiden pariin toivottavasti ens syksynä pääsee taas nor-
maalisti.

Moikka vaan! Mun nimi Tero ja muodostan Iidan kanssa tuutoriparin. Starttasin oman fuksivuoteni parin vuo-
den tauon jälkeen opiskeluista. Vähän se meinas jännittää kun ei voinu olla ihan varma osaako vielä lukea ja
kirjottaa, mutta hyvinhän se meni ja hauskaa oli! Hervannassa vapaa-ajalla tykkään käyttää SportUnin liikun-
tapaikkoja aktiivisesti ja oon totta kai aina innolla mukana opiskelĳatapahtumissa, toivottavasti myös sinä-
kin! :)

Nimi - Okan
Ikä - 21
Kotipaikkakunta - Vantaa
Paras muisto fuksivuodesta - Vaasan
XQ

Nimi - Okan
Ikä - 21
Kotipaikkakunta - Vantaa
Paras muisto fuksivuodesta - Vaasan
XQ

Nimi - Iida
Ikä - 20
Kotipaikkakunta - Siilinjärvi
Paras muisto fuksivuodesta - Wapun teemunkierros: kak-
siviikkoinen tapahtumaputki kavereiden kanssa tarjosi
uusia upeita kokemuksia, yöllisiä seikkailuja ja ennen
kaikkea parhaan wappufiiliksen ikinä
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Yritysjärjestelyt
Riskienhallinta
Vero- ja lakipalvelut
Liikkeenjohdon konsultointi
Tilintarkastus

Tarjoamme Trainee-paikkoja 
opintojen loppuvaiheessa oleville 
opiskelijoille. Trainee-hakumme on 
kaksi kertaa vuodessa, seuraava 
haku käynnistyy elokuun lopussa. 
Pysy kuulolla!

Palvelemme asiakkaitamme 
seuraavilla alueilla:

Käy tutustumassa meihin ja avoimiin työpaikkoihimme osoitteessa 
www.deloitte.fi

@deloittefinland

Hei uusi opiskelĳa ja tervetuloa
Johtamisen ja talouden
tiedekuntaan!
Tiedekuntajärjestö Johto ry:n
terveiset
Hei hyvä fuksi! Olet tuotantotalouden opiskelĳa, mutta tiesitkö, että olet myös syksystä alkaen Johtamisen
ja talouden tiedekunnan jäsen? Tiedekunta on yliopiston hallinnollinen rakenne, joka kokoaa alleen
yliopiston tutkinto-ohjelmat. Tiedekuntia on seitsemän. Tuotantotalous kuuluu edellä mainittuun
Johtamisen ja talouden tiedekuntaan syksystä alkaen, jonka lyhenne on MAB. Tähän tiedekuntaan kuuluu
lisäksi politiikan tutkimus, hallintotiede ja kauppatieteet. Syksystä lähtien tähän joukkoon liittyy
tuotantotalouden kanssa myös tietojohtaminen. Tällä porukalla teemme myös jo nyt yhteistyötä. Opintoja
koskevat päätökset tapahtuvat koordinoidusti tiedekunnassa ja sitä kautta ne vaikuttavat meihin kaikkiin.
Jos yliopisto on valtio niin tiedekunta on kuin kunta!

Tämä oli varmasti mukava tietoisku, mutta miksi kerron tästä teille? Yliopiston hallinnollisten rakenteiden
tietäminen on itsearvona kivaa ja hauskaa tietenkin, mutta haluan myös kertoa teille teidän
tiedekuntajärjestöstänne Johto ry:stä!

Johto ry:n jäseniä ovat järjestöt ja killat. Syksyllä on tarkoitus, että Indecsistä ja tietojohtamisen killasta
Managerista tulee myös Johdon jäseniä. Tämän killan jäsenenä pääset itsekin vaikuttamaan
toimintaamme. Tällä hetkellä jäseniämme ovat kauppatieteiden, hallintotieteiden ja politiikan tutkimuksen
ainejärjestöt.
Johdon syksy starttaa keskiviikkona 8.9., jolloin järjestämme vuoden suurimman tapahtumamme
Johtajuussymposiumin. Johtajuussymposium on koko päivän kestävä tapahtuma, johon sisältyy
seminaarien ja paneelien lisäksi myös rennompaa kulttuuriohjelmaa. Tämä tapahtuma järjestetään
etätoteutuksella, joten sitä voi helposti seurata kotisohvalta! Symposiumin lisäksi tulemme näkymään
teidän fuksiviikoillanne esimerkiksi rastikierroksilla, nähdään siellä!
Opiskelen itse hallintotieteitä, mutta kaikki tiedekuntamme opiskelĳat voivat toimia Johdon hallituksessa!
Tämä on loistava paikka päästä mukaan poikkitieteelliseen toimintaan ja tutustua uusiin ihmisiin.
Suosittelen teille kaikille Johdon toiminnan seuraamista Facebookin, Instagramin, Twitterin tai
nettisivujemme kautta!
Mukavaa opiskelun alkua toivottaen,

Aleksi Niemi
Puheenjohtaja
Johtamisen ja talouden tiedekunnan opiskelĳat ry

Kyseessä on siis Johtamisen ja talouden opiskelĳat
ry, tuttavallisemmin Johto ry. Toimintamme
painepiste on yhteisessä edunvalvonnassa sekä
poikkitieteellisyyden edistämisessä
tiedekunnassamme! Järjestämme myös
kaikenkarvaisia poikkitieteellisiä tapahtumia, kuten
rastikierroksia ja koordinoimme tiedekunnan
kansainvälistä toimintaa. Muun toiminnan lisäksi
järjestämme kerran kuussa kollegion, joka kokoaa
Johdon ainejärjestöjen ja kiltojen edustajat
keskustelemaan Johtamisen ja talouden tiedekuntaa
koskettavista ajankohtaisista asioista. Tuomme myös
muilla tavoin tiedekunnan toimĳoita yhden pöydän
(tai Zoom-puhelun) eteen keskustelemaan.
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Fuksiviikon aikataulu
Orientaatioviikko, eli tuttavallisemmin fuksiviikko polkaistaan tunnetusti
käyntiin viikkoa ennen varsinaisten opintojen alkua! Fuksiviikko sisältää
kaikenlaisia tapahtumia aina kevyestä killan keskeisestä sporttailusta
koko yliopistolle avoimiin tapahtumiin asti, ja tärkeintä fuksiviikolla onkin
tutustua muihin ja nauttia yliopiston alkamisesta! Alla hieman tarkempaa
tietoa viikon aikataulusta.
Sunnuntai 22.8.
Fuksiiikko pärähtää käyntiin jo sunnuntai-iltana Hervannan kampuksen etunurmella!
Kyseessä on rentoa tutustumista jo etukäteen muihin opiskelijoihin, tuutoreihin sekä
vanhempiin opiskelijoihin. Tule siis etunurtsille, etsi valkohaalariset opiskelijat käsiisi ja ota
niin sanottu kickstart fuksiviikkoon!

Maanantai 23.8.
Aamuluentojen jälkeen siirrytään Indecsin ja Man@gerin yhteiseen kuoharitilaisuuteen,
jonka jälkeen kaikki jaetaan omiin fuksiryhmiin, joissa kierretään kampusta ja vietetään
enemmän aikaa kampuksella. Iltapäivällä aktiviteettina onkin fuksiryhmien kesken
koulusuunnistusta, jossa ratkotaan yhdessä pulmia ja suoritetaan erilaisia tehtäviä. Illalla
siirrytään koko fuksijoukolla läheiseen baariin, jossa on mahdollisuus pelata esimerkiksi
biljardia ja tutustua paremmin myös fuksiryhmän ulkopuolella oleviin henkilöihin.

Tiistai 24.8.
Myös tiistai kuluu pitkälti kampuksella erilaisten infotilaisuuksien sekä fuksiryhmän
tapaamisen merkeissä. Illalla siirrytään Indecsin omaan grilli-iltaan, jossa kilpaillaan
leikkimielisesti ja nautitaan grillin antimista. Grilliltä onkin yleensä siirrytty kaikille
Hervannan killoille tarkoitettuun tapahtumaan, Ekoihin Bileisiin keskustaan.

Keskiviikko 25.8.
Keskiviikkona luentojen ja tuutoritapaamisten lisäksi on tavattu hieman sporttailla. Mikäpä
olisikaan parempaa fuksiviikon ns. välipäivänä? Sporttailussa jokainen saa myös
ensikosketuksen teekkarien suosiossa oleviin lajeihin, kuten kyykkään sekä
kumipelausISO:on

Torstai 26.8.
Koko fuksiviikon kohokohta on torstaina, kun fuksit pääsevät ryhmittäin kiertämään jo
perinteeksi muodostuneen pubirundin rasteja. Jo heti lounaan jälkeen fuksit alkavat
ryhmissään suunnittelemaan pubirundin esityksiä ja asusteita. Iltapäivästä siirrytään
keskustaan kiertämään baareja joukkueittain ja suoritetaan yhdessä erilaisia rasteja.
Rasteilla otetaan selvää, mikä fuksiryhmistä on nokkelin, ketterin ja kenellä on paras
meininki! Jatkot järjestetään tänä vuonna Rannassa Tampereen suurimman
kuukausittaisen opiskelijatapahtuman, eli Kolmioiden, merkeissä. Tätä et halua jättää
välistä!

Perjantai 27.8.
Fuksiviikko loppuu periaatteessa jo torstaihin, mutta perjantaina on oiva mahdollisuus
tulla kiltaan viettämään aikaa ja käydä testaamassa joka perjantaina koulussa tarjottavat
siivet. Fukseille ja koko killalle tulee myös seuraavina viikkoina huomattavasti tapahtumia,
joten tekemisen loppumista ei kannata vielä pelätä! Viikonloppuna kannattaakin ladata
vähän akkuja, jotta seuraavan viikon rientoihin jaksaa varmasti osallistua!

Asunto
Tampereelle muutto edessä ja olet asuntoa vailla? Ei hätää! AIVAN ENSIKSI lähetä
asuntohakemus opiskelija-asuntosäätiöihin TOAS:lle ja/tai POAS:lle ja sen jälkeen
voit myös tutustua niihin. Pääpointtina on, että opiskelija-asunnot ovat
huomattavasti yksityisten vuokranantajien asuntoja halvempia.Yksiöihin on
suhteellisen pitkät jonot, joten soluasunto on varteenotettava vaihtoehto varsinkin
opiskeluiden alussa.Asuntoja kannattaa katsoa Hervannasta ja sen läheisyydestä
kuten myös keskustasta tai Kalevasta omien mieltymysten mukaan. Onnea asunnon
etsintään!

Ilmoittaudu läsnä olevaksi
On erittäin tärkeää ilmoittautua läsnä olevaksi ja maksaa ylioppilaskunnan
jäsenmaksu eli reilu 60e lukuvuodelta (periaatteessa ilmainen koulutus). Ilmoittaudu
opintopolussa, tarkemmat ohjeet löytyvät Tampereen yliopiston opiskelijan
oppaasta!

Tilaa opiskelĳakortti
Opiskelijakortti on elintärkeä varsinkin Tampereella, eli Suomen
opiskelijaystävällisimmässä kaupungissa. Kortin avulla saat muun muassa
kampukselle kulkuoikeudet ja kampuslounaista erittäin mojovat alennukset.Aivan
opiskelujen alussa ja miksei myöhemminkin voit yhdistää sähköisen version kortista
Pivoon. Kortin tilaaminen onnistuu TREY:n sivuilta, joten tee sekin ASAP!

Hyödynnä tuet
Opiskelijana saat todennäköisesti Kelalta tukia, jotta et kuole nälkään :D. Kannattaa
siis ottaa selvää mihin kaikkiin tukiin juuri sinä olet oikeutettu. Kelan sivuilta saat
tarkempaa tietoa, mutta tsekkaa ainakin opintoraha, asumistuki sekä valtion
takaama opintolaina!

Hanki matkakortti
Juuri rakentuneen ratikan ansiosta on entistä tärkeämpää hyödyntää Tampereen
julkisia ja tätä voi helpottaa huomattavasti hankkimalla matkakortti, jolla voi
matkustaa sekä bussissa että ratikassa.Tarkemmat tiedot löytyy osoitteessa nysse.fi!

Tutustu ja OSALLISTU fuksiviikon ohjelmiin
Fuksiviikko tulee olemaan unohtumaton ja kannattaakin ottaa siitä kaikki ilo irti!
Voitkin siis jo etukäteen fiilistellä ja vilkuilla mitä tulevan pitää, mutta tärkeintä on
kuitenkin, että juuri sinä tulet paikalle.Tampereen yliopisto tulee tutuksi, saat selkoa
tulevista opinnoista, tulet saamaan uusia ystäviä ja tuttuja, tulet pitämään hauskaa
(olisi ainakin toivottavaa), joten muistathan osallistua!

Fuksin to-do
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Elokuu
Kickstart
Fuksiviikko
Kolmiot
Indecs vuosĳuhlat (35)

Syyskuu
Kolmiot
Killan avajaissauna
Teekkarikaste viime vuoden
fukseille
Herwanta Challenge
Fuksisitsit
Ekaexcu
Särkän märkä

Lokakuu
Kaverisitsit
Hämeenkadun Appro
Fuksineuvoston fuksisitsit
Kolmiot

Marraskuu
Pikkujouluristeily
Jäsenistötapahtuma
Yleiskokous
Pikkujoulusauna
Budjettiriihi
Kolmiot

Joulukuu
Kolmiot

FUKSIN VUOSIKELLO

Tammikuu
Koulunaloitusbileitä
Tuutoreiden järjestämä
tapahtuma
Kolmiot

Helmikuu
Valkohaalarisitsit
Akateemisen kyykän MM-
kilpailut
Tutanic
Kolmiot

Maaliskuu
Indecsin vuosĳuhlat (36)
Kolmiot
Fuksineuvoston fuksisitsit

Huhtikuu
Kolmiot
Yleiskokous
Wapun tapahtumat

Toukokuu
Teekkarikaste
Lukuvuoden päätössauna

Kesä-/heinäkuu
KesäCasen Purku
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 -Pyykit 
TO DO -LISTA:

 -Laskut 

 -Synttärijutut

UNELMIEN DUUNI?? 

-> https://atalent.fi



Opiskelĳa-suomi-sanasto

[Aseta väri]käyrä = Jokainen vuosikurssi saa valita Indecsin haalareissa selässä olevan käyrän värin, joten kunkin
vuosikurssin edustajat erottaa helposti toisistaan niin Kolmioilla kuin puheessa.

Ainejärjestö = Tietyn opintosuunnan opiskelĳoiden etua ajava ja yhteisöllisyyttä kehittävä yhdistys.

Alumni = Usein tietyssä korkeakoulussa tai tutkinto-ohjelmassa opiskellut tai työskennellyt henkilö.

Bommari = Pommisuoja Rakennustalon alla. Tarjoaa tilaa esimerkiksi sitsaamiseen, Mandecsin sählyvuoroille ja
moneen muuhun iloon.

Duo = Hervannan keskustassa, erittäin lähellä kampusta, sĳaitseva ostoskeskus, josta löytyy kaikki tarpeellinen.

Ekskursio, XQ, excu = Yleensä yrityksiin suuntautuva vierailu, joissa oppii vierailukohteista hyvän seuran ja usein
tarjoilujen lomassa. Esimerkiksi päivä Helsingissä tai viikko ulkomailla!

ESTIEM = Euroopan laajuinen tuotantotalouden opiskelĳoiden järjestö, jonka tapahtumissa ei tule tylsää!

Fuksi = Ensimmäisen vuoden opiskelĳa. Luultavasti just sä!

Halloped = Hallinnon opiskelĳaedustaja, joka tuo äänemme kuuluviin esimerkiksi monissa yliopiston
päätöksentekoelimissä.

HOPS = Henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Indecs = Tampereen yliopiston tuotantotalouden kilta.

Jäynä = Usein tekniikkaa hyödyntävä, myönteistä huomiota herättävä sekä ajankohtainen kepponen tai tapahtuma, joka
tuottaa riemua niin jäynääjille kuin jäynättäville.

Kilta = Teknillisen yliopiston ainejärjestö.

Kiltahuone = Hervannan kampuksella jokaisen killan oma huone, jossa voi hengata, pelailla, nauttia kahvia ja jopa
myös opiskella. Indecsin kiltahuone sĳaitsee konetalossa ja paikka tulee varmasti tutuksi jo fuksiviikolla!

Kolmiot = ISOT kuukausittaiset opiskelĳabileet Tampereen keskustassa Ravintolamaailmassa Rannassa ja Porossa.
Indecs toimii yhtenä kolmesta järjestäjistä.

Kyykkä = Opiskelĳoiden suosima laji, jossa kaadetaan kartuilla (puisia mailoja) kyykkiä (pieniä sylinterimäisiä
palikoita). Akateemisen kyykän MM-kisat pelataan talvisin Hervannassa!

Mandecs = Indecsin ja tietojohtajakilta Man@gerin yhteisnimitys. Johtuu tiiviistä yhteiselosta tapahtumien ja muutenkin
opintojen saralla.

Noppa, opintopiste = Näitä olisi tarkoitus kerätä, jotta joskus pääsisi valmistumaan. Saadaan kursseja suorittamalla.

Sisu = Yliopiston opintotietojärjestelmä, jossa muun muassa ilmoittaudut kursseille, laadit HOPSin sekä peruutat Eiku-
näppäimellä.

Sitsit = Akateeminen pöytäjuhla, jossa syödään, juodaan, lauletaan ja pidetään puheita. Ei kannata vieroksua, oikeasti
todella mukavia tapahtumia!

Tampereen teekkarit, treekkarit = Entisen Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan teekkariperinteitä
vaaliva yhdistys.

Teekkari = Tekniikan alan yliopisto-opiskelĳa

Teekkarilakki, tupsulakki = Teekkarin tunnistaa kyseisestä lakista, jota saa käyttää kesäisin fuksivuoden Wapusta
alkaen.

Tiedekunta = Tuotantotalous on syksystä alkaen osa Johtamisen ja talouden tiedekuntaa (MAB), johon kuuluu myös
tietojohtamisen, kauppatieteiden, hallintotieteiden sekä politiikan tutkimuksen yksiköt. Tiedekunta siis kokoaa
yksiköitä isommiksi kokonaisuuksiksi.

TREY = Tampereen ylioppilaskunta, joka valvoo koko yliopiston opiskelĳoiden etua ja tuottaa mitä moninaisimpia
opiskelĳaystävällisiä palveluita

TTY = Entinen Tampereen teknillinen yliopisto. Muodostaa käytännössä nykyisen Hervannan kampuksen.

TUNI = Tampereen korkeakouluyhteisö, sisältää Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK).

Vujut = Vuosĳuhlat, joita ylioppilaskunta, killat, kerhot ja ainejärjestöt järjestävät juhlistaessaan vanhentumistaan.
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fiHaluatko olla mukana 
rakentamassa parempaa 
työ- ja liike-elämää?
EY tarjoaa uramahdollisuuksia opiskelijoille, vastavalmistuneille
ja kokeneille ammattilaisille tilintarkastuksen, konsultoinnin, 
veropalveluiden, yritysjärjestelyiden ja liikejuridiikan parissa.
Meillä saat vastuuta ja pääset käsiksi monipuolisiin tehtäviin 
kansainvälisessä työympäristössä. Haemme jatkuvasti eri alojen osaajia 
kasvavaan joukkoomme. Katso avoimet työpaikkamme ja tule mukaan 
rakentamaan kanssamme parempaa työ- ja liike-elämää!
Lisätietoja EY:n tarjoamista mahdollisuuksista voit tiedustella Campus 
Ambassadoriltamme, Tuukka Nikkilältä, tuukka.nikkila@ey.com 
ey.com/fi/careers

        EY Careers Finland                     eyficareers




