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Moikka!
Vuosi lähenee loppuaan ja tämä onkin minun
puheenjohtajakauteni viimeinen puheenjohtajan
palsta. Nyt on hyvä aika tarkastella kulunutta
vuotta. Vuoteen on mahtunut kaikenlaista aina
onnistuneista
etätapahtumista
kiltahuoneen
vesivahinkoon. Olemme hallituksen kanssa tehneet
huikealla porukalla hommia koko vuoden, ja
tulokset
näkyvätkin
jäsenistölle
tuotettuina
palveluina. Venymistä jokaiseen suuntaan on
tapahtunut esimerkiksi väliaikaisen kiltahuoneen
järjestämisessä. Haluankin vielä kerran kiittää
kaikkia, niin hallitusta kuin jäsenistöäkin,
poikkeustilanteista selviämisestä! Vaikka vuoteen
on mahtunut myös vaikeita hetkiä, en vaihtaisi sitä
pois mistään hinnasta.
Nyt syksyllä perinteisiin tapahtumiin on päästy
palaamaan ja pilkahduksia normaaliin palaamisesta
näkyy niin tapahtumissa kuin lähiopetuksen
palaamisessakin. Tapahtumat on saatu rullaamaan
huikealla tahdilla ja uusia konsepteja on kehitetty.
Koronarajoitusten
ja
vesivahingon
takia
kiltahuoneen pitkittynyt kiinnioleminen on vihdoin
loppunut ja kiltahuonetta voidaan pitää auki.
Tulkaa siis hakemaan kahvia ja nauttimaan muista
kiltahuoneen palveluista!

Tapahtumien ja kiltahuoneiden tärkeys opiskelĳoiden
sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta huomattiin
erityisesti niiden loppuessa kuin seinään. On ollut
ihanaa huomata, kuinka innokkaasti indecsläiset ovat
lähteneet mukaan tapahtumiin nyt, kun niitä on taas
saatu järjestää. Haluan kuitenkin muistuttaa myös
kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimisesta.
Tehkää asioita mistä nautitte, pitäkää vapaapäiviä ja
rentoutukaa, koska elämä ei ole pelkkää
suorittamista!
Tähän on hyvä päättää viimeinen puheenjohtajan
palstani. Kiitos jokaiselle indecsläiselle tästä
huikeasta vuodesta!

YHTEYSTIEDOT
Tuotantotalouden kilta Indecs ry
Tampereen yliopisto, Hervannan
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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA

KANSAINVÄLISYYSVASTAAVAN PALSTA
TEKSTI JA KUVA: EMILIA JENSÉN

Koronaoireet ovat vaihtuneet matkakuumeeseen.
Olemme
saaneet
keväällä
oppia
kotoa
kansainvälistymistä erinäisissä Zoom-illanvietoissa
ja infotapahtumissa, mutta nyt, kun maailma alkaa
aueta, myös kansainvälistymisen näkymät näyttävät
valoisilta. Kansainvälistyminen kotoa käsin on
kuitenkin tuonut mukanaan myös positiivisia
muutoksia. Kynnys kansainvälistymiseen on
madaltunut, kun kotisohvaltaan on voinut tulla
kuuntelemaan vanhempien tieteenharjoittajien
tarinoita kansainvälistymisen iloista ja hyödyistä tai
pelaamaan juomapelejä ympäri Eurooppaa olevien
opiskelĳoiden kanssa.

TEKSTI JA KUVA: ANNI SIPILÄ

Rakas lukĳa,
tänään työpäiväni venähti pitkäksi, sillä
ruotsalaiset kolleegani buukkasivat palaverin
heidän viimeisille työtunneilleen, jotta intialaiset
kolleegamme pääsisivät myös mukaan. Palaverin
agendana oli selvittää , miksi järjestelmä ei
toiminut niin kuin sen olisi pitänyt ja miten asia
saataisiin
korjattua.
Kaikilla
oli
omat
näkökulmansa ja korjausehdotuksena, joita he
selittivät omilla tavoillaan englantia murtaen.
Koitimme kovasti ymmärtää toisiamme ja päästä
yhteisymmärrykseen siitä miten tilanteessa pitäisi
edetä. Palaverin jälkeen pomoni soitti ja kysyi pilke
silmäkulmassa: "Eikö olekin ihanaa työskennellä
näin kansainvälisessä ympäristössä?"
Kun tutalaiselle sopivia työpaikkailmoituksia
selailee on vaikeaa löytää sellaisia, joissa
vaadittaisiin pelkästään suomen kielen osaamista.
Missään työssä ei varmasti ole haittaa siitä, että on
ymmärrystä useammista kulttuureista tai uskaltaa
käyttää suomen lisäksi muita kieliä vaikkei niitä
täydellisesti osaisikaan. Kansainvälisyys on niin
kiinteä osa monen työelämää, että on pelkästään
järkevää
opetella
toimimaan
sellaisessa
ympäristössä
mahdollisimman
aikaisin,
esimerkiksi opiskelujen aikana.
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Onneksi meillä on siihen vaikka kuinka paljon
erilaisia mahdollisuuksia! Tässä numerossa saat
kurkistuksen siihen minkälaisia ne voivat olla. Pääset
esimerkiksi tutustumaan Indecsin kv-tiimiin,
lukemaan kokemuksia opiskelĳavaihdosta ja
ulkomailla työskentelystä ja virittäytymään fiilikseen
katselemalla reissukuvia menneiltä vuosilta. Kiitos
tämän numeron suunnittelusta ja toteuttamisesta
kuuluu KV-tiimille ja Siirille! Ilman heidän ideoita,
kontakteja ja toteutusta olisi jäänyt KV-numero
ilman asianmukaista sisältöä.
Ihanaa joulunodotusta ja mukavia lukuhetkiä!

Anni Sipilä
Päätoimittaja 2021

Vaikka epävarmuutta on vielä ilmassa, voimme jo
lähitulevaisuudessa
päästä
haistelemaan
kansainvälisiä tuulia Darmstadtin vuoristomaisemissa
sekä muilla ESTIEM-reissuilla. Kansainvälistä
verkostoaan
pääsee
myös
laajentamaan
pohjoismaiden
ESTIEM-aktiivien
kerääntyessä
yhteen kohottamaan ESTIEM-henkeään mökkeilyn
muodossa. Tätä lukiessasi kyseiset tapahtumat ovat jo
varmasti takana päin ja lukuisia hienoja muistoja on
luotu. Ensi vuonna Tampereen Local Groupin
täyttäessä 30 vuotta, näitä mahdollisuuksia on
toivottavasti taas totutulla tasolla ja pystymme myös
suunnittelemaan eteenpäin vielä isompia tapahtumia
tuleville vuosille. Toivon myös, että useampi
kansainvälisissä
tutkinto-ohjelmissamme
opiskelevista
pääsee
aloittamaan
opintonsa
Tampereella ensi vuonna, jotta pääsemme myös
tapaamaan heitä kiltahuoneella entiseen tapaan.
Vaikka suurinta osaa omasta opiskeluajastani on
varjostanut eräs kaikille tuttu pandemia, on
kansainvälistyminen opintojen ohessa tuonut ainakin
itselleni kolmivuotisen opiskeluaikani aikana yksiä
hienoimmista kokemuksista. Varsinkin fukseille ja
toisen vuoden opiskelĳoille, joiden
kansainvälistymiskokemuksia korona on rankimmin
rokottanut, antaisin neuvoksi lähteä mukaan
kaikkeen. Reissaaminen yliopistossa on tehty halvaksi
meillä ja sitä kannattaa hyödyntää. Merten toisella
puolella on tarjolla paljon unohtumattomia
kokemuksia ja ihania ystäviä, jotka vain odottavat
ottajaansa. Toivotankin kaikille paljon hienoja
kansainvälisyyskokemuksia!
Emilia Jensén
Kansainvälisyysvastaava 2021
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Internationality team of 2021

HALLOPEDIN PALSTA

1. Introduce yourself
2. Why were you interested in joining the KV-team? + How
do
you think you will benefit from partaking in international activities?
3. If you could travel to one place where would it be?

TEKSTI JA KUVA: VILLE HEINONEN

Edunvalvontaa on tärkeää ylläpitää kaikilla
tasoilla. Akateemisen uransa loppusuoralla
olevana viidennen vuoden opiskelĳana on ehtinyt
nähdä ja kokea, kuinka paljon asiat voivat muuttua
sekä yliopisto- että tutkintotasolla näinkin lyhyessä
ajassa. Vain muutaman mainitakseen, on ollut
tiedekuntamuutoksia sekä koko yliopistojen
yhdistyminen. Varsinkin tiedekuntasekoilut ovat
aiheuttaneet paljon harmaita hiuksia meille
tutalaisille, opiskelĳoille ja henkilökunnalle viime
vuosina. Ei siitä sen enempää, mutta esimerkiksi
juuri tämän tiedekunnan muutosprosessin aikana
on ollut hienoa nähdä, kuinka hallinnon opiskelĳa
edustajat sekä muut kiinnostuneet ovat olleet
mukana. Lopputulos ei koskaan voi kaikki tyydyttää,
mutta hyvän työn ansiosta pelätyt riskit ovat
toistaiseksi pystytty välttämään lähes täysin.
Edellä kuvaamani toiminta on korkean tason
edunvalvontaa,
jossa
hallopedit
pystyvät
vaikuttamaan. Sitä tapahtuu kuitenkin myös hyvin
käytännönläheisissä
toimielimissä.
Omat
kokemukseni
ovat
näistä
kaikkein
käytännönläheisimmästä
eli
opetuksen
kehityksestä, jota haluankin siksi avata nyt yleisölle
paremmin. OPKE on siinä mielessä ainutlaatuinen
toimielin,
että
se
keskittyy
puhtaasti
tuotantotalouden opetukseen eikä se ole yliopiston
vaatima, vaan puhtaasti tarpeen vuoksi aikoinaan
käynnistetty. OPKE:ssa keskitytäänkin nimensä
mukaisesti opetuksen kehittämiseen: opettajien ja
opiskelĳoiden välistä keskustelua kursseista,
opintosuunnitelmasta ja yleisesti opetuksen tasosta.
Ruohonjuuritasolla tapahtuva rento ja vapaa
keskustelu tukee kurssien ja kokonaisuuksien
kehittämistä sekä niissä tapahtuvien hyvien ja
huonojen muutoksien seurantaa.

1. I am Emilia Jensén, the Responsible for International Affairs of
Indecs and the Local Responsible of Local Group Tampere. I love
love love being close to the ocean for example on my cottage.
My favourite hobbies are cross-country skiing, gymnastics and
knitting.
2. I applied to be the Responsible for International Affairs
because I felt like it would be fun and beneficial for me. The
benefits I see in partaking in international activities are for
example getting more comfortable in speaking different
languages, getting international friends and building a network,
developing intercultural skills and usually getting basic project
work skills, too.
Vapaaehtoisuus on tässä tapauksessa myös kirous.
OPKE on tällä hetkellä niin sanotusti pysähtyneessä
siirtymävaiheessa, jossa edellinen vetäjä on
jäämässä
sivuun,
eikä
uuden
löytäminen
vapaaehtoistoimintaan ole toistaiseksi onnistunut
rajallisten resurssien vuoksi. Olisi hyvin ikävää, jos
OPKE:n toiminta kaatuisi ja toivonkin suuresti, että
sitä pystyttäisiin jatkamaan sen ainutlaatuisten
piirteiden vuoksi. Mikään muu toimielin ei
mahdollista keskustelua operatiivisella tasolla
tällaisella porukalla. Vaikka kurssipalautteet
pyrkivät osaltaan samaan, eivät ne mahdollista
kurssien välistä oppimista, vaan keskittyvät
yksittäisen kurssin ja kurssinvetäjien näkökulmaan.
OPKE:n lähestymistä kurssipalautteisiin tutalainen
voisi kutsua edellistä korkeamman tason
analyysiksi, jossa koitetaan löytää yhdistäviä
tekĳöitä ja trendejä kursseista ja niiden yhteyksistä.
Lopuksi, jos jotain voin sanoa oppineeni tässä
vuosien aikana OPKE:ssa ja assarina toimimisesta,
niin lähtökohtaisesti opetushenkilökunta kyllä
haluaa kehittää kursseja ja viedä opetusta
parempaan
suuntaan,
eikä
vain
päästä
mahdollisimman helpolla.

Ville Heinonen

3. If three cities in one country is acceptable I would say Delhi,
Agra and Jaipur in India! My dream has been for a long time to
travel to India and see for example Taj Mahal and the culture of
India.

1. I'm Heini and I'm from Turku. I use my free time for hanging out with
my friends, making food that is simple enough and hitting RVP or
Pump! every now and then. I'd describe myself as calm but enthusiastic
and cheery.
2. I was interested in joining the KV-team on the spur of the moment,
to be honest. I've always liked traveling and getting to know people
from different cultures, so I thought why not to try joining.
I think partaking in international activities will benefit me in many ways,
especially it already has made communicating in English much more
natural for me and I'm much quicker and better at reading and writing
texts in English myself than I was before. It's also great experience to
take part in many projects.
3. It would be Japan. I've never been there and it'd be so great to
explore it's culture and landscape :')

Hallopedi opetuksen kehitysryhmässä
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1. My name is Julia and I am second year student in IEM. I come
from Espoo, but was born in Breda, the Netherlands twenty years
ago. I really enjoy traveling, hanging out my friends and watching
almost every sport possible from TV. If you want to make me happy,
you bring me a box of Fazer's salmiakki.
2. I have always been interested in international activities. I have
been in one-week exchange in Milan and also hosted international
students in Finland, participated in youth science conferences in
Romania and Norway. So when the time came to apply for KV-team,
I knew that this is what I wanted to do. Being a member of KV-team
has developed my organizational skills and also gave me awesome
friends. These experiences are beneficial in future working life.
3. Definitely would love to travel to New Zealand. I'd like to visit the
Hobbit house and spend time in the nature which is very intriguing
and beautiful over there.

1. I'm Tomi from Turku. I'm a first-year student at Indecs and part of the
international team. All forms of international affairs are a passion of mine.
I like traveling to new places and everything to do with dogs.
2. I've had the opportunity to travel a lot while growing up which has
generated a great interest in all forms of international matters. I hope to
one day be in a job with international dealings and to achieve that I think
partaking in Estiem activities is a natural choice. I'm planning on applying
to be an international affairs assistant/responsible later and to be as good
as I can be I wanted to beforehand gain experience in the international
sector.
3. Japan. I lived there when I was a toddler. I don't recall much from that
time, but it has left me with a longing to return there. Also, Japan is a very
beautiful and unique country and there's much to see there.

1. My name is Jaakko Koski and I'm a second year student in the
bachelor's programme in IEM. I'm originally from Forssa and moved
here to Tampere because I thought it was the best city as a whole to
study in. In my freetime I like to jog, cook food from different
cultures and hang out with my cat and friends.
2. I thought this was a great opportunity to take because I've
travelled quite a lot in my life and that's why I've always respected
people with different backgrounds. I'm also always ready to learn
new things about people and their cultures and habits. I think from
this position I will learn better how to organize events and this is a
fantastic opportunity to enhance my English skills.
3. I would travel to Ireland
Infacto 3/21
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1. This is Munim Raza, a 2nd year GraduI am currently serving as the
international affairs assistant for Indecs or in simple words I am the
connecting bridge between Indecs and IEM international degree
students. I am originally from Pakistan and I am a bright and a graceful
person with an edge of chaos attached to it, or in simple words I am
sunshine mixed with little hurricane :). I consider my self to be a food
connoisseur.
2. I realized that in order to enhance my personal experience in a new
culture as well as my professional career, it is highly integral to
integrate in an international environment and create long lasting social
and professional networks. Internationalization creates a melting pot.
Students from different cultures come to discover that a multitude of
similarities exist between them. In addition to that, working in
international team has allowed me to become open and tolerant to new
things.
3.I would love to go to Florence in Italy. This romantic city is residence
to breathtaking artwork and was once the place where the 'renaissance'
flourished. Spectacular sunsets and bright cheerful buildings will have
visitors wanting to make their own creative contributions. Culinary
delights, the beauty of the city and the spirit of the people revive weary
souls.
1. Hey y'all! I'm Ari, a third-year student with the extremely fancy
title "International Affairs Coordinator of Man@ger". Since the early
January 2021 I've been involved in pretty much everything
international Mandecs has to offer.
2. The first LGX to Gdansk during my fuksi year was superb and
since I already had some international connections beforehand,
applying for this position was the natural next step. I've grown to
believe the networks built during your time here are as important
as a nice GPA, and thanks to my spot in the international sector,
I've gotten to meet a plethora of interesting people from both
abroad as well as our university.
3. Having been to Central and Northern Europe, I think East Asia
would be a nice change of pace both in culture and environment
without the trade-off in the quality of life. Hence I've also been
thinking about that as a potential target for exchange studies.

1. Hi I'm Otto Tikkala from Valkeakoski and I'm 1st year student. I'd
like to think myself as home musician as I enjoy playing guitar and
piano. I also love sports, especially football and Brasilian jiujitsu.
2. I wanted to get into international side of studies and be a part of
organizing international events. I think I will meet and get to know lots
of wonderful people and that is one of the reasons why I wanted to join
the KV-team.
2. If I had to pick one place, it would probably be Machu picchu as I
would love to go to South-America and I have a deep interest for
history.
Infacto 3/21
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LG TAMPERE
SUCCESS
STORY
2022
STORY

LOCAL

???

2021
36

ESTIEM – European Students of Industrial Engineering and Management, eli Euroopan laajuinen
IEM-opiskelĳoiden voittoa tavoittelematon yhdistys. IEM-opiskelĳat yhdistävät opinnoissaan
tekniikan ja liiketoiminnan, mikä toteutuu Tampereella tuotantotalouden sekä tietojohtamisen
tutkinto-ohjelmissa. ESTIEMin tavoitteena on edistää IEM-opiskelĳoiden keskinäisiä suhteita sekä
luoda heille kehittymismahdollisuuksia henkilökohtaisesta sekä ammatillisesta näkökulmasta.
ESTIEM tuo Euroopan IEM-opiskelĳat yhteen.

ESTIEMin jäsenenä voi saada ESTIEMistä irti juuri
sen, mitä itse haluaa. ESTIEM järjestää laajalla
skaalalla erilaisia tapahtumia, jotka voivat tarjota niin
kulttuurituntemusta, akateemista osaamista, itsensä
kehittämistä, urakehitystä tai kaikkia näitä yhdessä.
Jos ura- tai akateeminen kehitys kiinnostaa,
kannattaa tsekata esimerkiksi Lean Six Sigma,
Academic Days tai businessbooster, kun tällainen
tapahtuma ilmestyy portaaliin. Jos taas
kulttuurituntemus ja itsensä kehittäminen kiinnostaa,
Europe3D, jokin Activity Week tai Braintrainer voisi
olla hyvä tapahtuma. Yleensä ESTIEM-tapahtumat
ovat useamman päivän reissuja, joilla pääsee
tutustumaan muihin ESTIEMin jäseniin ympäri
Eurooppaa. Olipa siis kiinnostunut kartuttamaan
yrittäjyystaitojaan tai laskettelemaan Alpeilla muiden
IEM-opiskelĳoiden kanssa, ESTIEM voi tarjota mitä
vain kaipaa!
ESTIEM reissut ovat hintatasoltaan erittäin
opiskelĳaystävällisiä. Mikäli siis opiskeluaikana
haluaa päästä reissaamaan ja avartaa
maailmankatsomustaan, on ESTIEM tähän
erinomainen väylä!
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The new rise of LG Tampere after
the pandemic:
• LOCAL GROUP EXCHANGE (LGE)
with LG Darmstadt
• NORDIC COTTAGE WEEKEND organised with LG Lappeenranta

travels

2019
78

•

breaks
the records as the biggest
event in Indecs’ history with
around 300 participants from
all around Europe.
• CM Tampere earns the award
COUNCIL MEETING TAMPERE

INTERNATIONAL ACT OF THE YEAR

travels
•
•

from student union TREY.
LGE with LG Gdansk
LOCAL RESPONSIBLE FORUM

2018

at Tampere
• Member of LG Tampere, Jenni
Kaipainen, wins the ESTIEMER
OF THE YEAr award

93

•

SEMIFINALS OF TIMES, the tournament in management and
engineering skills, organized
at Tampere
• LGE with LG Ankara and LG
St. Petersburgh
• ESTIEM PR Committee
coordination meeting

S
U
C
C
E
S
S
ST
O
R
Y

ESTIEM jakautuu noin 80:en paikallisjärjestöön eli Local Groupiin. Oma paikallisjärjestömme on
Local Group Tampere, ja yleisesti ottaen paikallisjärjestöt muodostuvat aina paikallisen
koulutusalan ympärille. LG Tampere kuuluu Nordic ESTIEMin aluejärjestöön, johon kuuluu myös
muut Pohjoismaiden Local Groupit. Local Groupien lisäksi on Central ESTIEM, johon kuuluu
ESTIEMin hallitus, jaostot, komiteat sekä tehtäväryhmät. Central ESTIEMin tehtävä on hallinnoida
ESTIEMin toimintaa sekä koordinoida verkoston tapahtumien järjestämistä. ESTIEMin jaostot
koordinoivat erityisesti vuosittaisten tapahtumien järjestämistä, joita ovat esim. TIMES-casekilpailu
ja Local Group Exchange. Kerran puolessa vuodessa järjestetään ESTIEMin 7 päivän
sääntömääräinen yleiskokous, Council Meeting, jonne pääsee Tampereelta aina 1–2 delegaattia.
Viikon aikana pääsee osallistumaan erilaisiin kokouksiin, workshopeihin, iltaohjelmaan,
gaalaillalliselle… CM on erinomainen väylä tutustua ESTIEMin toimintaan syvemmin sekä edustaa
omaa Local Groupia.

LOCAL

30TH ANNIVERSARY PARTY &
a bright future ahead!

GROUP

Teksti: Heini Kinanen

TAMPERE

Mikä on

SUCCESS

Text: Jenni Kaipainen
Design: Nikita Gavrilenko
Photos: LG Tampere archives
& Indecs photo gallery

GROUP
TAMPERE
SUCCESS
STORY

travels

2017
45

travels

• Indecs wins the MOST INTERNATIONAL GUILD OF THE CAMPUS largely supported by ESTIEM activity
• LGE with LG Budapest
• VISION SEMINAR organized
at Tampere
• Member of LG Tampere, Lassi
Uosukainen, wins the ESTIEMER
OF THE YEAR AWARD

2016
48
travels

•

NORDIC TOUR organized with LG
Helsinki and LG Lappeenranta
• Lassi Uosukainen is the
FIFTH MEMBER from LG
Tampere elected to the
ESTIEM CENTRAL BOARD
• LG Tampere earned the
RISING STAR award from
central ESTIEM
• REGIONAL COORDINATION MEETING
organised at Tampere

2010

COUNCIL MEETING FINLAND is
organized in cooperation with LG
Helsinki, LG Lappeenranta, LG
Oulu and LG Vaasa

2001

1998
1995

TAMPE

is
organized for the first time on
a smaller scale. The final party
at Teekkarisauna is described as
“a record holding Sauna Party
from 8 pm to lunch next day
including roof dancing alumni”
(ESTIEM Book 2016, p. 41)
COUNCIL MEETING TAMPERE

TIMES case
competition finals for the very
first time
LG TAMPERE WINS

VISION SEMINAR is organized for
the first time together with LG
Helsinki, and is maintained as
a traditional annual event for the
next two decades

1992
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LG Tampere goes Sevilla 8.-14.11.
Teksti ja kuvat: Juhani Koppinen
Osallistuin Tampereen LG:n, (Local Group),
edustajana
Espanjan
Sevillassa
järjestettyyn Estiem Council Meetingiin eli
CM:ään.
Kaksi
kertaa
vuodessa
tapahtuvissa Estiemin suurkokouksissä
päätetään
muun
muassa
Estiemin
budjetistä, strategiasta, hallituksesta ja
mahdollisista projekteista. Kyseessä on
Indecsin
yleiskokoukseen
verrattava
tapahtuma, joka kestää noin viikon.
Normipäivä kokouksen aikana etenee
seuraavasti:
Aamulla
herätään
perusteellisessa darrassa ja raahaudutaan
bussiin, joka kuljettaa elämän voimissaan
olevat edustajat kokoussaliin. Tässä
kyseisessä kokoussalissa sitten istutaan,
kuunnellaan,
argumentoidaan
ja
äänestetään myöhään iltapäivään asti.
Kokouksen päätyttyä siltä päivältä,
siirrytään ruokailun ja siistiytymisen
jälkeen ”sosialisoitumaan”, tai toisin
sanoen juhlimaan, onnistuneen päivän
jälkeen. Tämä ”sosialisoituminen” jatkuu
aamuun
asti,
jolloin
petollinen
noidankehä toistaa itseään ja bussi
odottaa jo edustajiaan.
Reissun joka illalla oli lähtökohtaisesti
oma
teemansa:
oli
flamencoa,
naamiaisasuja, kansainvälisiä herkkuja ja
lopuksi vielä gaala. Henkilökohtaisesti
pidin
eniten
Estiem-tapahtumiin
perinteisesti kuuluvasta International
Nightista, eli kansainvälisten herkkujen
illasta. Niin suuressa tapahtumassa kuin
CM, olivat kaikki osallistujat tuoneet
parhaita herkkuja, niin alkoholillisia kuin
alkoholittomiakin, omista maistaan muille
jaettavaksi.
Uskonkin
international
nightien
olevan
jokaisen
Estiemtapahtuman kohokohta!
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Haluan
kuitenkin
kirjoittaa
astetta
totisemmin edustajan tehtävistä näissä
Estiemin suurkokouksissa, mikäli edustajan
rooliin hakeminen kiinnostaa jotakuta.
Seuraava CM lähestyykin jo, sillä se on
määrä järjestää ensi keväänä Belgradessa,
Serbiassa! Edustajan on oltava perillä
kokouksessa äänestettävistä teemoista ja
yleisesti Estiem toiminnasta. Apua tähän
edustaja saa niin killan toimesta kuin
muilta suomalaisilta, jotka osallistuvat
CM:ään. Edustajan on seurattava aktiivisesti
pitkän
kokouksen
etenemistä
ja
uskallettava kysyä kysymyksiä, mikäli jokin
asia jää epäselväksi. Edustajan vastuuna on
edustaa Tamperetta niin kokouksissa, kuin
niiden ulkopuolellakin, joten takaisin omaan
huoneeseen on päästävä illan päätteeksi
ihan omilla jaloilla.
Edustamisen
edut
tulevat
kuitenkin
kontaktien muodossa. Edustustehtävissä
tapaa aktiivisia opiskelijoita kaikkialta
Euroopasta ja pääsee verkostoitumaan
aivan uudella tavalla. Voisi sanoa, että
CM:ssä pöhinä on jatkuvasti päällä.

Vielä
lopuksi
kerron
lyhyesti
kokouksessa päätetyistä asioista, jotka
ovat
oleellisia
tai
kiinnostavia
Tampereen
kannalta.
Syksyn
kokouksessa
hyväksyttiin
Estiemin
budjetti ja hallituksen strategia tulevalle
vuodelle. Strategian pääpiirteitä olivat
tavoiteet kehittää Estiemin taloudellista
kestävyyttä,
selventää
korona-ajan
strategia
ja
painottaa
offline
tilaisuuksien
järjestämistä
taas.
Kokouksessa päätettiin myös perua
korona-aikana lähetetyt varoitukset.
Tampereen kannalta mielenkiintoisena
projektina voidaan pitää LGE, local group
exchange, kehittämistä. LGE:n uusi
vastaava haluaa ajaa kolmen eri ryhmän
yhteistä vaihtoa, jossa yhden vuoden
aikana käytäisiin kaikissa kolmessa
osallistuja kaupungissa.
Kaiken kaikkiaan olen kiitollinen, että
sain
kunnian
toimia
Tampereen
edustajana
CM:ssä.
Kokemus
oli
ikimuistoinen
ja
motivoi
minua
aktivoitumaan niin opiskelijana kuin
Estiemerinäkin!
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Kuvagalleria

International Pyjama Party Sits
With Johto, Complex and ESN
2021

Indecsin kansainvälistä toimintaa
Koonti:
ntunen
Julia Vaara, Siiri Li

Tampere, Suomi

Ella Puumalainen

International ni
ght
2019

Estiem Council meeting
Gdańsk, Puola
2021
Sevilla, Espanja

Campfire walk
2021

Tampere,
Suomi

Estiem Local Group
Exchange to Darmstadt
2021

Skiing activity week:
Rocking the Alps

Frankfurt, Saksa

2020
Montafon, Itävalta

Estiem Council meeting

TIMES LQ
2021

2019
Tampere, Suomi
Tampere, Suomi
Riikka Alatalkkari
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KV-tuutorin
fiiliksiä
Olen Vilma, toisen vuoden indecsläinen ja
toimin tänä lukuvuonna Indecsin
kansainvälisen Business & Technology maisteriohjelman tuutorina. Päätin hakea
KV-tuutoriksi, sillä halusin päästä mukaan
koulumme kansainväliseen toimintaan
jonkin matalan kynnyksen tehtävän kautta
sekä saamaan kavereita ympäri maailmaa.
Aluksi tähän hommaan lähteminen jännitti,
ja esim. Welcome Weekin tapahtumat
olivat pitkään epävarmoja, sillä emme
tienneet kuinka paljon KV-opiskelijoita
pääsee paikan päälle. Kaikki meni lopulta
hyvin, ja olen niin tyytyväinen että lähdin
mukaan!
KV-tuutoroinnissa parasta on ollut uusien,
huikeiden tyyppien tapaaminen, mahtava
yhteishenki oman tuutorryhmän kanssa
sekä tietenkin tapahtumat! Päällimmäisenä
on jäänyt mieleen Welcome Weekin Beach
partyt, jotka järjestettiin Hervantajärven
uimarannalla. Kansainvälisten
opiskelijoiden kerho INTO järjestää
aktiivisesti KV-opiskelijoille erilaisia
tapahtumia, kuten sitsejä, saunoja,
risteilyjä ja erilaisia liikunta-aktiviteetteja.

Tutacast on Indecsin, Tampereen tuotantotalouden killan,
epävirallisen virallinen podcast, jossa juontajina toimivat killan
jäsenet. Jaksoissa vierailee Suomessa tunnettujen yritysten
avaintyöntekijöitä, professoreita ja killan alumneja. Vieraat kertovat
heille olennaisesta työelämän tai opintojen teemasta ja jakavat
uusia näkökulmia nykypäivän haasteisiin sekä vinkkejä, mitä
toivoisivat kuulleen aikaisemmin. Kuuntele nyt ja tutustu tämän

Teksti ja kuvat: Vilma Kouvo

KV-tuutorointi eroaa suomenkielisestä
tuutoroinnista eniten siinä, että opiskelijat
tutustutetaan yliopistoelämän lisäksi
suomalaiseen kulttuuriin. KV-tuutorit auttavat
Suomeen saapuvia opiskelijoita mm.
noutamaan asunnon avaimet, käyttämään
julkista liikennettä sekä kertoo, mistä löytää
lähimmän ruokakaupan ja muita tärkeitä
palveluita. KV-tuutorointi hoituu englannin
kielellä, mutta ei todellakaan tarvitse olla
täydellistä kielitaitoa pystyäkseen tähän
hommaan, ja tämä on loistava tapa parantaa
omaa kielitaitoa!
Suosittelen KV-tuutorointia kaikille, joita
yhtään kiinnostaa kansainvälinen
opiskelijatoiminta, oman kielitaidon
parantaminen tai uusien kavereiden
saaminen. KV-tuutorointi sopii myös niille,
jotka esimerkiksi itse harkitsevat vaihtoopiskelua ulkomailla, mutta haluavat ensin
nähdä Suomesta käsin millaista se voi olla.
Tässä hommassa pääsee oppimaan paljon
uutta erilaisista kulttuureista, saa uutta
perspektiiviä suomalaiseen
opiskelijakulttuuriin ja ennen kaikkea
pääsee pitämään hauskaa!

päivän tuotantotalouden diplomi-insinöörin työelämään
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Kielitarinoita
Viisi indecsläistä kertoo, miksi heidän mielestään kielten opiskelu kannattaa.
Esittelyssä on ranskan, venäjän, japanin, saksan ja espanjan kielen opiskelu.

J u h a n a
Salut tout le monde! J'ai Juhis, et j'étudie
francais ici à Hervanta. Saviez-vous que vous
pouvez remplacer vos études d'anglais par
quelque langue vous voulez? J'ai choisi
francais pour ma langue étrangère parce que
je l'ai étudié au collège. Les études des
langues ont trés importantes pour travail à
l'étranger, et c'est mon plan pour l'avenir.
Même si vous ne comptez pas y travailler à
étranger, les compétences linguistiques sont
utilées par exemple pour les voyages et la
compréhension des autres cultures. Je vous
encourage à commencer les études d'une
nouvelle languee, et je vous souhaite une
bonne fin de l'annee!

Hei kaikki! Olen Juhis, ja opiskelen ranskaa
täällä Hervannassa. Tiesitkö, että voit korvata
englannin
opintosi
millä
tahansa
valitsemallasi vieraan kielen opinnoilla?
Valitsin ranskan vieraaksi kielekseni, sillä
opiskelin sitä jo lukiossa. Kielten opiskelu on
tärkeää, jos haluaa töihin ulkomaille, ja juuri
tästä syystä jatkoin opiskelua nyt yliopistossa.
Vaikka et haluaisi töihin ulkomaille, on
kielitaidosta aina hyötyä esim. matkustelussa
ja muiden kulttuurien ymmärtämisessä.
Rohkaisen kaikkia aloittamaan uuden kielen
opiskelun,
ja
toivon
teille
rattoisaa
loppuvuotta!

M i k k o
Привет! Меня зовут Микко. Я начал изучать
русский язык в средней школе, потому что я
думал это полезный и необычный навык.
Никто в своей семье говорил по-русски, это
было моё собственное решение. По-моему,
русский очень интересный, но трудный
язык.

Я был в России только один раз, в начале
2020ого года с группой русского языка
университета. Поезда была очень крутая и
приятная.
Мы
увидели
Эрмитаж,
Исаакиевксий
собор,
Петропавловская
крепость, Медный всадник, пивоваренную
компанию Балтику и ночный Невский
проспект. Я тогда учил больше о России.
Например, только несколько людей говорят
по-английски, не как в Финляндии: тут
почти
все
молодые
человек
знает
английский язык.

В будущем я хочу изучать по обмену в
России. Надеюсь, что опыт языка будет
полезный в карьере.
Infacto 3/21
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Moro! Minun nimeni on Mikko. Aloin opiskella
venäjää lukiossa, koska ajattelin, että se olisi
hyödyllinen ja harvinainen taito. Kukaan
perheestäni ei puhunut venäjää, joten se oli
täysin oma päätökseni. Mielestäni venäjä on
tosi mielenkiintoinen mutta vaikea kieli.

Olen ollut vain kerran Venäjällä. Kävimme
vuoden 2020 alussa siellä yliopiston venäjän
ryhmän kanssa. Reissu oli tosi hauska ja
mukava. Näimme Eremitaasin, Iisakin kirkon,
Pietari-Paavalin
linnoituksen,
Vaskiratsastajan, Baltika panimon ja öisen
Nevski provspektin (Pietarin valtakatu). Opin
silloin paljon Venäjästä. Esimerkiksi, vain
pieni osa ihmisistä puhuu englantia, toisin
kuin Suomessa, jossa melkein kaikki nuoret
osaavat englantia.

Tulevaisuudessa haluaisin opiskella vaihdossa
Venäjällä. Toivon, että kokemus kielestä tulee
hyödyksi työelämässä.

K
わたしのなまえはカイサです。にほんごをいちね
んかんべんきょうしました。 (Watashi no namae
wa Kaisa desu. Nihongo o ichi nenkan
benkyoo shimashita.)
Aloitin opiskelemaan japania, koska olen
näillä näkymin lähdössä Japaniin vaihtoopiskelĳaksi ja ajattelin, että vähäisestäkin
kielitaidosta voisi olla hyötyä. Olen opiskellut
japania Tampereen kesäyliopistossa nyt
kolme kolmen opintopisteen kurssia ja voin
hyvillä mielin suositella näitä kursseja kaikille.
Uutta kieltä opetellessa kohtaa aivan uusia
tapoja ajatella ja ilmaista asioita, joka avaa
maailmaa ihan erilaisella tavalla. Kieltä
oppiessa oppii myös ymmärtämään erityisesti
paikallista kulttuuria. Esimerkiksi japanilainen
kulttuuri on monella tapaa hyvin hierarkkinen,
joka tulee kielessä myös hyvin selkeästi esille,
sillä sanat ja lauseet saattavat muuttua
paljonkin riippuen siitä kelle puhutaan. Kun
verrataan japanin kieltä esimerkiksi suomeen
tai englantiin, löytyy eroja paljonkin. Tietysti
näkyvin
ero
on
kirjoitustapa,
mutta
esimerkiksi lauserakenteissa on myös suuria
eroja. Toisaalta taas on ollut mielenkiintoista
huomata, kuinka japanin ja suomen kielellä on
myös jonkin verran yhteistä. Esimerkiksi
japanin
kielessä
käytetään
hyvin
samankaltaisia äänteitä kuin suomessa ja siksi
lausuminen on alusta alkaen tuntunut melko
helpolta.

a

i

s

a

Olen Kaisa ja olen opiskellut Japania noin vuoden.

Düsseldorf kielivaihtomatkalla kesällä 2019.
Kuva: Siiri Lintunen

S i i r i
Hallo alle zusammen! Ich heiße Siiri und ich
lerne Deutsch. Deutsch habe ich schon in der
Grundschule gelernt und ich will nicht meine
Sprachkenntnisse verlieren. Deutsch lernen
hat
ermöglicht,
die
deutsche
Kultur
kennenzulernen und noch habe ich ein paar
Mal in Deutschland gereist. Meiner Meinung
nach ist Deutsch eine schöne Sprache und
sehr nützlich in vielen Branchen.

Hei kaikki! Minä olen Siiri ja opiskelen saksaa.
Olen opiskellut sitä peruskoulusta lähtien,
enkä halua menettää kielitaitoani. Saksan
opiskelu on mahdollistanut saksalaiseen
kulttuuriin tutustumisen ja lisäksi olen
matkustanut muutaman kerran Saksaan.
Mielestäni saksa on kaunis kieli ja erittäin
hyödyllinen monilla aloilla.

A n n i
¡Hola a todos! Me llamo Anni y he estudiado
español desde el grado cinco. No quisiera
perder todos los horas que he pasado
estudiando la lengua. Por eso quiero seguir
lo y por lo menos mantener mí competencía
presente.

Moikka kaikki! Olen Anni ja olen opiskellut
espanjaa viidenneltä luokalta asti. En haluaisi
menettää kaikkia tunteja joita olen käyttänyt
kielen opiskeluun. Sen takia haluan jatkaa ja
ainakin ylläpitää tämänhetkistä osaamistani.
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International career at

Svetlana Marmutova
Text: Mikko Partanen

Careers can take many paths and lead to different workplaces, cities and even
countries. We interviewed two professionals from Accenture about their
education, career path, experiences and tips for current studies.
Hugo Lindborg
Originally from Portugal Hugo Lindborg is
currently a Business Strategy Consultant at
Accenture in Finland, though his studies have
taken him around Europe. First, he studied
Physics and Applied Mathematics with a focus on
Astronomy in Portugal, Germany and Ireland and
moved on to study Astrophysics in England. In
2014 Hugo came to Finland and completed a
Bachelorʼs Degree in International Business and
Logistics at Metropolia University of Applied
Sciences in Helsinki.
Hugoʼs working history includes not only a lot of research and teaching but also
business-related tasks as an analyst at M-Brain Group and AFRY, though he had been
interested in Accenture, and eventually decided to apply. Hugo applied to two positions,
and interestingly the application process was combined to determine which team he
would suit the best. The first few weeks at Accenture have been an interesting
experience with training and orientation and a welcoming culture.
Astrophysics doesnʼt seem like common background for consultants, though it has
taught Hugo many skills useful for consulting: Using mathematics and models in
problem solving, the mindset of learning, the ability to search for information, how to
approach problems and critical thinking. Especially the ability to learn is important in
future working life:
“Nowadays people donʼt have jobs that stay the same, so people have to learn and
evolve with them. Especially in management consulting where the clients are very
different, you always have to start by learning.”
For Hugo the Finnish culture has been as expected, though it has been more open and
not as focused on hierarchies as in, for example, Portugal. On the other hand, Finnish
companies can be risk averse, conservative and homogenous. According to him,
diversity and different backgrounds are needed for innovation and new viewpoints and
ideas.
Any tips for international students?
Itʼs hard to say what works, as we shouldnʼt only listen to success stories. Something
that worked for one person wonʼt necessarily work for someone else. Itʼs important to
be proactive in working, events, projects and networking.
Tips for working abroad?
Being aware that all countries have different strengths and weaknesses. You should have
concrete plan, knowing what you want professionally, while not just focusing on work.
Sports and hobbies are also important in getting to know new people.
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Svetlana Marmutova is currently a Strategy Analyst at Accenture. Originally from
Russia her first contact with Finland was a double degree program between
universities from Moscow and Lappeenranta in Electrical Engineering with a focus
on renewables. There were little opportunities to work with renewables in Russia,
so she moved on to a Ph.D. at Vaasa university, with a focus on wind turbines.
After finishing her Ph.D. Svetlana moved on to working life, starting in R&D at a
Finnish start-up and then as a Technical Consultant in Belgium. Working abroad in
multicultural environment was an interesting experience for her, seeing how people
from different cultures work and communicate. These differences should be
considered in working in a diverse environment. While in Belgium Svetlana realized
she wanted to make things work better and more efficient, but it is difficult to make
changes with a management or team reluctant to changes. For her, the answer to
being able to make these changes was consulting, where the customer is already
willing to change and accept help. Also, the diversity of projects also was a key part
in choosing consulting.
But why Accenture? For Svetlana sustainability was the key: She got interested in
Accentureʼs sustainability projects and wanted to join and learn from them. The
mindset of seeing problems in the world and wanting to fix them resonated with
her. Though many companies talk about diversity, she really felt that people “live
as they preach” at Accenture ever since the first interview.
The first few weeks have mostly consisted of training, orientation and getting to
know the culture and people at Accenture. Svetlana has felt welcome at the friendly
and helpful environment. Consulting work is usually done in projects and the
process of finding a suitable project is very interesting. First, people describe their
skillsets and experience using standardized terms and a program automatically
shows how well this profile matches the project. People can influence the projects
they work on, and Svetlana is currently searching for project on sustainability.
Tips for working in a diverse environment?
When working with people from different culture, being aware of the existence,
maybe not the particulars, of cultural differences and being ready to take them into
account is very important. This can be helped on the organization level by
arranging formal training on working with different cultures.
Tips for studying abroad?
You should know what you want to do and achieve. Make concrete plans to get you
want and check your progress regularly – also applies to other aspects of life.
“Studying abroad in Europe has been made very easy and I encourage going out and
see how things in other countries work”
Any other points?
Your mindset and own attitude affects how you see the world. If you see yourself as
an outsider or a foreigner, you are only going to see negative things. Having a
positive mindset and focusing on good things will lead to better results and seeing
things in a more positive light.
Automation will increase in the future and replace a lot of algorithmized work.
Creativity, innovation and new ideas are needed to succeed. Different kinds of
people with different backgrounds are needed to bring new viewpoints and ideas.
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Vaihtotarinoita
Kuvat ja teksti: Essi Anttila

Tässä kuva
kanssa.

minun

pienen

asuntolahuoneen

Kuvat ja teksti: Mikko Sairanen
Terveiset
kuumasta
kaukolännestä!
Meksikosta teille kirjoittelee Mikko Sairanen, 6.
vuoden valmistumisen kynnyksellä oleva
indecsläinen, joka päätti lähteä toiselle
vaihtolukukaudelle
vielä
ennen
hyppyä
työelämään. Meksiko oli itsestään selvä valinta,
sillä
tämä
maa
jätti
lähtemättömän
vaikutuksen
ensimmäisellä
lyhyellä
pyrähdykselläni pari vuotta sitten. Meksiko on
aivan uskomattoman monipuolinen kulttuurin
ja luonnon aarreaitta, vaikka Euroopassa siitä
valitettavasti yleensä tunnetaan vain Texmexstereotypiat kaktuksineen ja sombreroineen.
Maa on myös paljon mainettaan turvallisempi.
Ihmettelemässä Guanajuaton väriloistoa.

Привет из Москвы! Olen Essi,
neljännen vuoden indecsläinen ja
tällä hetkellä vietän vaihtovuotta
Moskovan
valtionyliopistossa.
Venäjä
valikoitui
kohteekseni
lähinnä
kielen
takia,
mutta
ajattelin myös, että täällä jos
jossain saa uusia ja jännittäviä
kokemuksia.
Valintani
on
osoittautunut niinkin hyväksi, että
päätin jatkaa vaihtoani vielä
kevätlukukaudelle.

Vaihtoyliopisto on yksi Latinalaisen
Amerikan kuuluisimmista, Tecnológico
de
Monterrey.
Tämä
yksityinen
yliopisto on paikallisille törkeän kallis,
mutta
vaihto-opiskelĳana
partneriyliopistosta visiitti on ilmainen.
Luennoilla
ilmapiiri
on
Suomea
keskustelevampi, ja omat kurssini ovat
olleet ihan kiinnostavia, vaikka välillä
punainen lanka ja oppimistavoitteet
tuntuvatkin olevan hiukan hämärän
peitossa.
Päädyin
lopulta
opiskelemaan espanjaksi, sillä uuden
kielen haltuunotto on itselleni tärkeä
tavoite vaihdossa ollessa.

Arki täällä eroaa melko paljonkin arjesta
Suomessa. Asuntoloissa vessa ja suihkutilat
jaetaan kämppiksen kanssa, mutta molemmilla
on oma pieni huone – joka yllätyksekseni oli
vasta remontoitu. Oikeastaan mitään arkisia
askareita
huoneen siivoamista
lukuun
ottamatta ei tarvitse tehdä itse, sillä yliopiston
ruokalat ovat auki aamusta iltaan ja pyykit
hoidetaan alakerran pesulassa. Opetus alkoi
tuntemattomasta
syystä poikkeuksellisen
myöhään vasta syys-lokakuun vaihteessa, joten
vaihdon alku oli hyvää aikaa lomailla ja sinä
aikana ehdimmekin jo matkustamaan Kazaniin
ja Pietariin.
Opiskelun suhteen suurin ero on luentojen
aikataulut sekä tietysti opetuskieli. Meidän
tiedekunnassa kaikki luennot kestävät kolme
tuntia ja tällä hetkellä kaikki luentoni ajoittuva
välille 10-22. Opetus on pääasiassa englanniksi,
tai ainakin pitäisi olla, mutta paikallisten
opiskelĳoiden heikohkon kielitaidon
vuoksi
osalla kursseista opetus tapahtuu venäjäksi.

Auringonnousu kotikaupungin
vuoren Cerro de la Sillan päällä.

Mitään sen kummempia yllätyksiä ei ainakaan
vielä ole tullut vastaan. Näiden parin kuukauden
aikana
kuitenkin
kielitaito
on
päässyt
kehittymään mukavasti ja olen päässyt
näkemään maassa myös paljon positiivisia
puolia. Odotankin innolla, mitä vaihdon
loppuaika tuo tullessaan!
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Tässä
on
kuva
meĳän
yliopiston
päärakennuksesta, missä minun asuntola sĳaitsee!

kuuluisimman

Omat kurssini ovat koronan vuoksi
etänä,
mikä
mahdollistaa
hyvin
liikkuvan elämäntyylin vaihdon aikana.
Koronarajoitukset
ovat
hieman
kotimaan tyyliä lievempiä, mutta
paikallinen liikennevalosysteemi on
mielestäni
selkeä
ja
toimiva.
Kotikaupunki Monterreyssa on pysyvä
vuokrakämppä,
mutta
suurimman
osan
ajasta
olen
oikeastaan
matkustellut ympäri maata sekä
muiden vaihtareiden että paikallisten
kavereiden seurassa. Meksikohan on
kooltaan lähes Euroopan luokkaa,
joten nähtävää riittää melkoisesti.
Täältä löytyy vuoria, paratiisirantoja,
sademetsiä,
aavikoita,
miljoonakaupunkeja, idyllisiä kyliä,
alkuperäiskansoja, raunioita, ja mitä
nyt kuvitella saattaa. Elämäntyyliä
kuvailisin eloisaksi ja iloiseksi, ja
melkein joka päivä törmää hauskoihin
pieniin
kulttuurishokkeihin,
kuten
sirkusesityksiin liikennevaloissa tai
chilikuorrutettuihin
jäätelöihin.
Tarinoita riittäisi vaikka millä mitalla,
mutta
tässä
lyhyt
katsaus
vaihtomeininkiin
Meksikossa.
Suosittelen enemmän kuin lämpimästi!
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VAIHTOINFOA
Teksti: Emilia Jensén
Vaihdossa oleminen on monelle elämän parasta aikaa. Opiskelĳavaihdosta voi saada uudenlaisia
näkökulmia omiin opintoihin ja tulevaisuuden työelämään sekä tärkeitä työelämätaitoja, kuten
muiden kulttuurien tuntemusta. Tampereen yliopistossa vaihto-opiskelua koordinoivat
kansainvälisen liikkuvuuden palvelut (International Mobility Services). Heiltä saa myös lisätietoa
ja apua vaihto-opiskeluun liittyvissä asioissa.

Milloin kannattaa lähteä?

Mitä kannattaa ottaa huomioon?

Paras aika lähteä vaihtoon riippuu paljon omasta
opintosuunnitelmasta ja tavoitteista. Muilla killoilla
vaihtoa suositellaan yleensä vasta kandin jälkeen
suoritettavaksi, sillä monista asioista opetetaan eri
tavalla ulkomailla, kuin Tampereella ja täten
kursseja voi olla vaikea saada hyväksi luettua.
Meiltä kuitenkin voi lähteä vaihtoon käytännössä
milloin tahansa suorittamaan niin vapaavalintaisia
kuin pakollisiakin kursseja. Kurssien soveltuminen
tutkintoon kannattaa kuitenkin tarkistaa etukäteen
koulutusasiantuntĳalta.

Paikkojen kilpailutilanne: mitkä ovat
eniten kilpailtuja paikkoja ja haluatko
sinne?

Mihin voi lähteä?

Kesto:
puoli
vuotta
vai
vuosi:
opintotukikuukausien
kuluminen
/
opiskeluajan kuluminen -> kuluuko?
(läsnä vai ei läsnä?), tutustuminen?
Opintojen edistäminen?

Melkeinpä mihin vaan. Yhdysvalloissa aika
huonosti paikkoja, mutta ympäri maailmaa lähes
kaikkialla kuitenkin mahdollista käydä vaihdossa.
Mobility Onlinesta näkee vaihtopaikat helpoilla
hauilla ja löytää myös vaihtokertomuksia. Hakujen
aikaan Mobility Onlinesta näkee myös paikat,
joihin sillä hetkellä voi hakea ja ne voivat vuosittain
vaihdella, joten ei kannata liikaa luottaa, että samat
paikat ovat aina haussa. Kuitenkin ne ovat
suhteellisen vakioita. Tutaopiskelĳat voivat hakea
yleisen teknillisen kiintiön kautta tai esimerkiksi
Business and Technology kiintiön kautta.
Kannattaa huomata, että opiskeltavat kurssit voivat
tämän mukaan vaihdella. Voi hakea kuitenkin
kolmeen paikkaan, joten kannattaa ehkä laittaa
viimeiseksi vaihtoehdoksi jokin helpompi paikka
päästä, jos haluaa ehdottomasti tiettynä aikana
vaihtoon.

Kenen kannattaa lähteä?
Kaikkien! Kannustaisin jokaista tutaopiskelĳaa
lähtemään
vaihtoon,
sillä
suuri
osa
opiskelĳoidemme työpaikoista on kansainvälisessä
ympäristössä, vaikka suomessa työskentelisikin ja
vaihto antaa paremmat lähtökohdat lähes missä
tahansa työskentelyyn. Eri kulttuureista tulevaa
työvoimaa on usein myös suomalaisissakin
yrityksissä ja vähintään englantia todennäköisesti
tarvitsee silloin tällöin. Vaihto voi tukea myös
kieliopinnoissa. Kulttuurien tuntemus on myös iso
plussa.
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Kurssit: onko väliä (kulttuuri vs.
tutakurssit vs. tietyn alan / alueen
huippukurssit) -> mistä löytyy
Maantieteellinen sĳainti: onko kieli
tekĳä / tarvitaanko kyseistä kieltä / voiko
sitä oppia? lähellä vai kaukana? -> pois
mukavuusalueelta,
toiselle
kulttuurialueelle vai muut prioriteetit?

Kurssien sisällyttäminen tutkintoon?
Rahoitus: Erasmus, vai yliopiston? Oma
hakuaika vai ei? Kohdeyliopiston / alueen
stipendit? Stipendit lähtöalueelta /
muista yhdistyksistä tms?
Kulttuuri?
Mukavuus vs. pois mukavuusalueelta?

Työt ulkomailla: Jenni Kaipainen

CERN – hiukkasfysiikan luvattu maa tutalaisen
silmin
Tutaosaaminen
yhdistettynä
kv-kokemukseen
on
ylivoimainen kombo, jonka avulla päästä ulkomaille fantasisiin
hommiin: Vaikka fysiikka jäi itseltäni valitsematta jo lukiossa,
aktiivisuus ESTIEMissä ja kv-toiminnassa aukaisi tien CERNiin.
Helsinki Institute of Physicsin Suomi-kesäohjelmasta löytyi
minulle
ja
Indecs-aisaparilleni
Samu
Aholalle
innovaatioekosysteemeihin
liittyvä
tutkimusaihe
työstettäväksi CERNin pöhinäisellä IdeaSquarella. Kesällä
koostetusta laadullisesta data-analyysista oli myös hyvä jatkaa
Suomeen palattua kandin pariin. Kandia puurtaessa ja
kaamoksen laskeutuessa mieleni haikaili kuitenkin jo takaisin
CERNin ja Keski-Euroopan seikkailuihin.

”Cern tarjosi parastaan

mielenkiintoisilla oman alan
hommilla monikulttuurisessa
työporukassa”
Toisella kertaa hain kaikille CERNin jäsenmaille avoimeen
Administrative Student Programmeen. Suoraa hyötyä
aiemmasta kesätyöstä tai siellä saaduista suhteista ei siten
ollut. Kv-kokemus herätti kuitenkin jälleen rekrytoĳien
huomion, ja salama iski niin sanotusti kaksi kertaa samaan
henkilöön saadessani puolivuotisen harjoittelupaikan. Tällä
kertaa työskentelin projektinhallinnan tiimissä mm.
päivittämässä CERNin projektihallinnan ohjeistusta että
pyörittämässä
CERNin
projektinhallintayhteisön
kuukausitapaamisia. Suosikkihommaani oli CERNin oman
projektinhallintamallille
omistetun
Forum-päivän
Lue lisää Jennin töistä Cernissä!
järjestäminen: Ei muuten paljon stressannut killan
tapahtumien järkkäämisen jälkeen!
Keski-Euroopan helteissä viilennystä hakee mielellään
ympäröivien vuoristojen huipuilta, Geneven boheemeilta
rantakaistaleilta ja ilmaisfestareilta, tai perinteisiltä CERNafterworkeilta työpaikkaravintolan 1,75 litran kaljakannujen ja
viinipelto- ja Mont Blanc -näkymien ääreltä. Genevestä on
myös logistisesti kätevää lähteä pidemmällekin, kuten
palvomaan Rivieran aurinkoa, vaeltamaan Sveitsin Alpeille tai
maistelemaan (osastonjohtajamme Luigin mukaan) sitä
ainutta oikeaa pizzaa Italian lämpöön. Kaiken kaikkiaan,
CERN tarjosi parastaan mielenkiintoisilla oman alan hommilla
monikulttuurisessa työporukassa, sveitsiläisillä palkoilla, sekä
varsin miellyttävällä sĳainnillaan.
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Working abroad: Tomash Groen

Getting an international CV
Hello everyone, I am Tomash. I am originally from the Netherlands, and I
study an IEM Master's degree in Hervanta since 2018. Currently, I am on
my 2nd internship in Zürich, Switzerland, since last February. This is not the
1st time I work abroad though, as my first international experience was an
internship at Metropolia AMK, in Helsinki in 2015, as a mechanical
engineering student.
Once I realized how much international work experience adds in terms of
1) professional growth; 2) language skills; 3) intercultural competence; 4)
memorable experiences and above all 5) develops you as an openminded, independent and capable person, I was hooked. Hence, I
continued my endeavour in our wonderful Finland with a full Master's
degree.
As my thesis approached, I saw an opportunity to ascend the Alps and try
something new: Switzerland. With limited German skills and a box full of
Salmiakki I started a (thesis) internship. Six months later I got my current
position, partially based on "my very international CV", and I now work in
Germany.
During my time spend in different countries, I got to know many cultures,
languages, specialities and importantly: friends. I gained a lot from it, and
can recommend anyone to see for yourself what the world has to offer
through work or an exchange abroad. If our paths cross in Tampere, Zürich
or elsewhere, let's have a beer!

”I gained a lot

from it and can
recommend
anyone to see
for yourself what
the world has to
offer through
work and
exchange
abroad”
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Internationalization and adaptation in a distinct cultural environment

Interviews: Munim Raza
Efe Acikalin: My name is Efe, and I am a
Turkish national studying industrial
engineering and management (B&T) as a
master’s degree student. Before moving to
Finland, I studied mechanical engineering
back home and worked in Turkish defense
industry for a while. I also had the
opportunity to participate in a student
exchange in Germany. I came to Finland last
August, to witness the highly commendable
North European academic environment. I
wanted to combine my engineering skills
with business. I always knew it would be hard
to find a job in this field. But still, living in
Finland is a great experience. I get to meet
people from cultural groups which are
completely opposite to from where I came. Of
course, initially it is difficult to integrate in a
Finnish culture maybe because of reserved
and stoic nature of Finns. Overall Meeting
Finns and other internationals, making
campfires, playing beer pong though I am not
good playing it at all, has helped me preserve
everlasting memories. I believe to perfectly
adapt in a pre-dominant distinctive culture, it
is important to partake in international
activities and try to mingle with international
minded people.
My academic experience in Finland,
especially at Tampere university has been
amazing. Facilities are state of the art
including Cafeterias, labs, library, language
center and sport facilities. But among all of
this, I would say I had some problem
interacting with professors in my faculty, but
that may be due to Corona virus pandemic,
and I am quite optimistic, next semester
would be completely different in terms of
interactions.

Halistya Zahra: This is Halistya from Indonesia.
Before stepping foot in Finland, I had the
opportunity to travel to other foreign countries,
trying to learn new language, exploring distinctive
cultures, and enjoying exotic foods. I arrived in
Finland recently in August. Thankfully I was able
to see the culmination of Finnish summer before I
gear up for the dreary and cold winter nights. I
came to Finland because I wanted to experience
studying in a European country, and I chose
Industrial Engineering, a different field from my
bachelor's, to be able to tie in the business and
engineering aspects together. The academic
environment here is splendid with stringent focus
on research and development, since I have
planned to enter the academia after my graduation
Moreover, I am extremely fascinated by the
learning environment here. Finland requires
students to be more independent in their learning.
In addition to Academic environment, my social
experience in Finland has also been nice, upon
knowing that people here do not really mind on
what others do, I find it liberating, very different
from an Asian context whereby you are constantly
being judged, even by strangers. Thus far, I have
been lucky enough to have interacted with
extroverted Finns and I was able to learn a thing or
two from them regarding their culture.
Mallikarjun: I am Mallikarjun, and I am an Indian
national. I always had an interest in business
aspect of technology driven industries and
complex supply and delivery networks. Many of
my colleagues back home suggested me about
IEM course in Tampere university and education
in Finland in general. After my own research,
especially after learning about astounding social
life in Tampere, I opted to come here. What
appealed to me the most was the flexible learning
environment, with focus on understanding the
core concepts and their practical implementation
rather than memorizing them. In context of social
integration in Finland, I would say that, to certain
extent it is difficult to interact with locals due to
their introvert nature. Also, there is the language
barrier, but that is not going to be a problem for a
long time, because learning new language has
always been my passion, and I hope to learn
Finnish as soon as possible.
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