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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

TEKSTI: JUHO HANDOLIN
KUVA: IIRO VARTIO

Tervetuloa kaikille uusille opiskelijoille!

Olen Juho ja toimin tänä vuonna
Tuotantotalouden kilta Indecs ry:n
puheenjohtajana. Onneksi olkoon
opiskelupaikasta Tampereelle. Tämä on hieno
kaupunki ja on mahtavaa, e�ä pääse�e
tutustumaan upeaan opiskelijayhteisöön melko
pian.

Pääse�e he� tutustumaan kiltamme (eli Indecsin)
toimintaan orientaa�oviikon lisäksi useissa vapaa-
ajan tapahtumissa sekä haalariprojek�n myötä.
Kilta on tekniikan alan opiskelijoiden järjestö,
jonka tarkoituksena on yhtenäistää opiskelijoita,
järjestää erilaisia tapahtumia vapaa-ajalla sekä
valvoa opiskelijoiden etua yliopistoyhteisössä.

Kiltamme merki�ävimpinä osia ovat kiltahuone
sekä monipuoliset tapahtumat, joita järjestetään
myös kansainvälisellä tasolla. Kiltahuone on
kampuksella sijaitseva mukava kerhohuone, jossa
tarjoillaan maksu�a kahvia sekä teetä ja välillä
myös hedelmiä sekä muuta välipalaa. Opiskeluja
on hyvä tauo�aa niin, e�ä pääsee nau�maan
rennosta fiiliksestä kaverien kanssa sekä
tutustumaan myös uusiin ihmisiin. Useimmiten
kiltahuoneella pelaillaan paljon shakkia ja
pleikkaria sekä ratkotaan ris�koita yhdessä.

Useimmille opiskelun alussa tapahtuu paljon
elämää muu�avia asioita. Tavataan paljon uusia
ihmisiä ja tutustutaan heihin, muutetaan
mahdollises� vieraaseen kaupunkiin ja opitaan
teekkarielämän saloja. Kaikkea tapahtumaa ja
uu�a opi�avaa on aluksi paljon, mu�a niistä ei
kannata turhaan stressata. Fuksi�imi, tuutorit, ja

killan hallitus sekä uudet kaverit au�avat varmas�
kaikessa arjen askareissa ja opastavat uusissa
asioissa. Kuitenkin on hyvä pyrkiä osallistumaan
monipuolises� erilaisiin tapahtumiin ja
ohjelmaan, jo�a on mahdollista löytää itselle
mieluisaa tekemistä. Olen itse viihtynyt
yliopistossa todella hyvin ja suosi�elen lähtemään
mukaan erilaisiin tapahtumiin, sillä niistä olen itse
löytänyt myös paljon uusia ystäviä.

Syksy tulee yllä�ävän nopeas� ja silloin on taas
kiva päästä näkemään kavereita kesän jäljiltä.
Mukavaa kesää kaikille ja nähdään syksyllä
fuksiviikon merkeissä!

Juho Handolin,

Puheenjohtaja

PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA

TEKSTI: SIIRI LINTUNEN
KUVA: RIIKKA ALATALKKARI

Fuksi-Infactosta päivää!

Onni�elut opiskelupaikasta minunkin puolesta,
onneksi ei enää tarvitse odo�aa kauaa e�ä tekin
pääse�e aloi�amaan tai miksei jatkamaan omaa
opiskelijauraanne. Sitä ennen voi�e kuitenkin
päästä jo oikeanlaiseen tunnelmaan tutustumalla
tähän teitä uusia fukseja varten tehtyyn Infactoon.
Infacto on Indecsin oma kiltaleh�, joka ilmestyy
ainakin tänä vuonna neljä kertaa, joten tämä leh�
tulee luultavas� teille vielä jatkossakin vastaan.
Tämän numeron saa�e myös omaksi paperisena
orientaa�oviikon aikana!

Tästä lehdestä löytyy kaikki, mitä teidän tarvitsee
tässä vaiheessa �etää syksyn aloituksesta ja
opiskelijaelämästä ja varmas� myös jonkin verran
ekstraa siihen päälle, eli vaikka nyt et ihan jokaista
suomi-opiskelija-suomi-sanaston sanaa muistaisi
tai osaisi kampuksen kar�aa ulkoa ennen
ensimmäistä päivää niin turha stressata, kaikki
selviää varmas� aikanaan ja kavereilta ja
akateemiselta iältään vanhemmilta kanna�aa aina
kysyä, jos jokin mie�ty�ää tai kiinnostaa.

Jo�a teillä kaikilla olisi sujuva ja erityises� hauska
opiskelijaelämän ja opintojen aloitus, on teitä
varten vali�u joukko opiskelijoita tätä
varmistamaan ja heihin, eli fuksikapteeniin,
fuksitoimareihin sekä tuutoreihin, pääse�e
tutustumaan tässä lehdessä. Lisäksi edelliseltä ja
seuraavilta palstoilta löydä�e muita hyödyllisiä
kontakteja (niiden välissä olevasta en mene
takuuseen), joista useampi tulee varmas� vielä
teille lukuvuoden aikana tutuksi.

Lisäksi tästä lehdestä löytyy vinkkejä parhailta
kokemusasiantun�joilta, tosin kaikkeen kanna�aa
suhtautua pienellä varauksella. Niiden vinkkien
tulkintaan, opiskelijaelämään ja elämään
ylipäätäänminulla on vain yksi vinkki, eli kanna�aa
kuunnella itseään ja tehdä niin kuin itsestä tuntuu
hyvältä! Näiden sanojen saa�elemana, vie�äkää
paras, itsenne näköisin, ja ennakkoluulo�omin
fuksivuosi ja muistakaa nau�a!

Siiri Lintunen,
päätoimi�aja

Infacto 3/22
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TEKIN PALSTA

Tervehdys lukijat, erityises� fuksisellaiset!

Onni�elut opiskelupaikasta Indecsillä ja tervetuloa
Herwoodiin! Nimeni on Oskari Kyrölä ja olen
toisen vuoden tutalainen. Toimin tänä vuonna
Indecsillä TEK-kiltayhdyshenkilönä ja tehtävistäni
onkin perehdy�ää Teidät uudet fuksit TEKiin, eli
Tekniikan Akateemisiin.

Tekniikan Akateemiset, tu�avallisemmin TEK, on
diplomi-insinöörien, arkkiteh�en ja vastaavan
yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja
palvelujärjestö, johon kuuluu n. 75 000 jäsentä,
mikä tekee siitä Suomen suurimman diplomi-
insinöörien ja arkkiteh�en järjestön. TEKin
tarkoitus on au�aa ja tukea jäseniään
monipuolises� työuran eri vaiheissa, kuten
esimerkiksi työsuhde- ja palkkaneuvo�eluissa
sekä työ�ömyyden vakuutusturvan tarjoamisella.
TEK toimii työmarkkinoiden lisäksi myös koulutus-
ja teknologiapoli�ikassa, sekä edistää tekniikkaa ja
sen arvostusta.

Tamperelaisen teekkarin näkökulmasta TEK näkyy
opiskelijaelämässä myös monella tavalla.
Hervannan kampuksen Tietotalossa sijaitsee TEK-
Lounge, joka on viihtyisä ja hyvin varusteltu �la,
jonka TEK-jäsenenä voi varata ilmaiseksi
opiskeluun tai vaikka leffan katseluun. Loungesta
saa myös ilmaista kahvia, minkä vuoksi vapaana
olleessaan toimii myös eri�äin hyvänä
taukopaikkana mukavine säkkituoleineen! Lisäksi
TEK tukee ak�ivises� mukana opiskelijakul�uuria,
ja tapahtumissa TEKin makkarat tulevat teillekkin
varmas� tutuiksi. Nämä edut ovat murto-osa siitä,
mitä TEK tarjoaa, joten jos haluat kuulla lisää, tuu
rohkees� kysymään multa. Kaikkein parasta tässä
meidän järjestössä on, e�ä jäsenyys on täysin

TEKSTI: OSKARI KYRÖLÄ
KUVA: OSKARI KYRÖLÄ

ILMAINEN opiskelijoille, joten lii�ymistä ei tarvitse
epäröidä hetkeäkään. Verkkosivuiltamme
osoi�eesta www.tek.fi löydät lisä�etoa. Jäseneksi
pääset lii�ymään jo etukäteen osoi�eesta h�ps://
www.tek.fi/fi/jasenyys/liity-tekiin.

Aurinkoista ja jänni�ävää loppukesää, nähdään
elokuussa!

Kyhinne,

Oskari Kyrölä

Indecsin TEK-kiltayhdyshenkilö ’22

PS. Jos vanhemmat opiskelijat lukevat tätä, tai
miksei fuksitkin: KOKO-kassaan lii�ymällä voi
varmistaa ansiosidonnaista työ�ömyysturvaa
muutaman kympin jäsenmaksulla. Jäseneksi voi
lii�yä jo ensimmäisten opiskeluvuosien kesätöiden
aikana. Työssäoloehdon kerry�äminen nimi�äin
alkaa lii�ymispäivästä, ei takautuvas�!

Infacto 2/22

OPINTOVASTAAVAN PALSTA

Tervehdys kaikille uusille ja vähän vähemmän
uusille indecsläisille! Nimeni on Liisa, aloitan
syksyllä neljännen opiskeluvuoteni tutalla ja
toimin kiltamme hallituksessa opintovastaavana
tänä vuonna. Opintovastaavana huolehdin
kiltamme ja yliopiston henkilökunnan välisestä
yhteistyöstä ja �edonkulusta sekä vastaan
tuotantotalouden opiskelijoiden edunvalvonnasta
yhdessä hallopedien, eli killan valitsemien
hallinnon opiskelijaedustajien kanssa. Hallopedit
ovat tavallisia tuotantotalouden opiskelijoita eri
vuosikursseilta, joita yhdistää kiinnostus
vaiku�amiseen ja verkostojen luomiseen
yliopistolla.

Kiltamme edunvalvonnan ideana on tuoda
jäsenistön mielipiteitä esille yliopiston
päätöksenteossa ja siten kehi�ää opintoja ja
muuta yliopiston toimintaa lii�yen meihin
tuotantotalouden opiskelijoihin. Edunvalvontaa
tapahtuu perinteises� erilaisissa
päätöksentekoelimissä eri tasoilla hallopedien
toimesta. Konkree�sin ja matalimman kynnyksen
päätöksenteko tapahtuu tuotantotalouden
opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisessä
Opetuksen kehi�ämisen workshopissa ja
tuotantotalouden ja �etojohtamisen yhteisessä
Perustutkinto-ohjelmien suunni�eluryhmässä,
kun taas laajemman tason päätöksentekoa
tapahtuu �edekuntatasolla Koulutuksen
ohjausryhmässä, Tiedekuntaneuvostossa sekä
Johto ry:n edustajien kau�a. Näiden lisäksi koko
yliopiston opiskelijoiden edunvalvonnasta vastaa
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta TREY sekä
teekkareista huoleh�vat Tampereen teekkarit ry.
Toimintaelimien luonteista riippuen hallopedit
pääsevät esimerkiksi vaiku�amaan kurssien

toteutustapoihin, tutkintojen sisältöön tai ihan
yliopiston budje�in. Indecsin ne�sivujen
edunvalvontaosiossa voit tutustua kyseisiin
tahoihin ja kiltamme hallopedeihin ja edustajiin
tarkemmin.

Vaikka halloped-toiminta, erilaiset lue�elemani
toimielimet ja yliopiston päätöksenteko saa�avat
kuulostaa hieman monimutkaisilta nuoren fuksin
näkökulmasta, haluaisin sil� rohkaista ihan
jokaista vaiku�amiseen yliopistossa. Helpoiten
vaiku�aminen tapahtuu esimerkiksi antamalla
palaute�a matalalla kynnyksellä opinnoista
allekirjoi�aneelle tai hallopedeille, esi�ämällä
palaute�a Indecsin hallitukselle ne�sivujen
lomakkeen tai palautelaa�kon kau�a tai antamalla
kurssipalaute�a opinnoista. Lisäksi hallopediksi
ryhtyminen on mahdollista myös fuksille, ja
avoimia halloped-paikkoja aukeaa säännöllises�.

Tervetuloa Indecsille vielä minunkin puolestani ja
riemukasta fuksivuo�a kaikille fukseille!

Liisa
tg: @liisasa�la

TEKSTI: LIISA SÄTILÄ
KUVA: VIIVI HELLMAN

Infacto 3/22Infacto 3/22
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KOULUTUSASIANTUNTIJAN PALSTA

TEKSTI: SUVI YLI-ÄYHÖ
KUVA: SUVI YLI-ÄYHÖ

Hei kaikki tuotantotalouden vuoden 2022 fuksit!
Onni�elut opiskelupaikasta ja lämpimäs�
tervetuloa opiskelemaan tuotantotalou�a
Tampereen yliopistoon!

Olen Suvi, tuotantotalouden koulutusasiantun�ja
ja tulet varmas� tapaamaan minut opintoasioiden
�imoilta opintojesi aikana. Minulta saat apua
esimerkiksi opintojen suunni�elussa ja
opintosuunnitelman tekemisessä sekä
monenlaisissa muissa opintoasioissa. Mikäli jokin
opintoasia mie�ty�ää missä tahansa opintojen
vaiheessa, ole rohkeas� yhteydessä.

Tässä vaiheessa kesää tuleva lukuvuosi saa�aa
hieman jänni�ää tai si�en vain odotat innoissasi
orientaa�oviikkoa ja opintojen alkamista. Edessäsi
on paljon uuden ope�elua ja ainutlaatuisia
kokemuksia tutustuessasi yliopisto-opiskelun ja
opiskelijaelämän saloihin. Fuksivuoden jälkeen
olet kuitenkin jo vanha tekijä, vaikka alkuun
tuntuisikin, e�ä uudet asiat saavat pään pyörälle.
Yliopisto opiskeluympäristönä saa�aa poiketa
paljonkin siitä, mihin olet aiemmin to�unut.
Yliopisto-opinnot edelly�ävät itsenäistä ote�a,
suunnitelmallisuu�a ja oma-aloi�eisuu�a.
Opintoihin ja niiden suunni�eluun on kuitenkin
saatavilla tukea eri muodoissa ja aina kanna�aa
kysyä ja selvitellä, jos jokin asia on epäselvä. Usein
opiskelukaveritkin mie�vät aivan samoja ju�uja
kuin sinä, vaikka tuntuisi, e�ä heillä on homma
paremmin hanskassa.

Fuksivuoteen kanna�aa lähteä mukaan avoimin
mielin ja muistaa tasapaino opintojen ja vapaa-
ajan välillä. Täydellinen resep� fuksivuoteen onkin
noin 60 opintopisteen verran opintoja ja muuta
opiskelijaelämää oman maun mukaan, lepoa ja

palautumista unohtama�a. Opiskeluaika on
ainutlaatuista ja sen aikana hankitut opit,
kokemukset ja ystävät kulkevat mukanasi läpi
elämän.

Odotan innolla, e�ä pääsen vastaano�amaan
uu�a vuosikertaa tutalaisia
tervetulo�laisuudessamme. Minut tavoi�aa lisäksi
toimistoaikoina sähköpos�tse tai puhelimitse ja
minulle voi varata sekä lähi- e�ä etäohjausaikoja.
Toimistoni on Fes�an ensimmäisessä kerroksessa
ja siellä voi pistäytyä myös ilman ajanvarausta ja
kokeilla, olenko paikalla ja vapaana.

Nähdään elokuun lopulla!
Suvi Yli-Äyhö
Tuotantotalouden koulutusasiantun�ja
suvi.yli-ayho@tuni.fi
0504416255
Hervannan kampus, FA108B

OPINTONEUVOJAN PALSTA

Moi Indecsin uusi opiskelija!

Alkuun haluan onnitella opiskelupaikasta ja
toivo�aa sinut tervetulleeksi Indecsille! Tätä
palstaa kirjoitan tuotantotalouden ja
�etojohtamisen opintoneuvojan roolissa. Tässä
vaiheessa varmaan mie�ty�ää, mikä ihme
opintoneuvoja on. Opintoneuvoja on yliopiston
työntekijä, joka toimii koulutusasiantun�joiden
apuna opiskelijoiden ohjauksessa.
Opintoneuvojan tarkoituksena on toimia matalan
kynnyksen linkkinä opintoasioissa askarru�aviin
kysymyksiin. Eli jos teillä tulee opintoihin lii�yviä
kysymyksiä, voi�e olla minuun yhteydessä!

Tässä vaiheessa saa�aa mie�ty�ää opintojen
sisältö, aikataulutus ja muut uudet jänni�ävät
asiat. Teille tullaan kertomaan kaikki tarpeellinen
orientaa�oviikolla ja opintojen valintaan ja
suunni�eluun saa apua tuutoreilta ja minulta.
Opintojen ohjaukseen on tarjolla paljon
resursseja, eli älkää jääkö yksin kysymysten tai
ongelmien kanssa.

Aloitan itse viidennen vuoteni tuotantotalouden
opiskelijana syksyllä. Muistan vieläkin hetken,
jolloin astuin ujona fuksina täysin uuteen
yliopistoympäristöön. Viimeiset neljä vuo�a ovat
sisältäneet mielenkiitoisia opintoja, huikeita
tapahtumia ja ihania ystäviä. En olisi voinut toivoa
itselleni parempaa opiskelijayhteisöä ympärilleni.
Vinkkini teille yliopistoelämän aloitukseen on:
lähtekää rohkeas� mukaan toimintaan ja
uskaltakaa poistua mukavuusalueeltanne.

Lukuvuoden aikana löydä�e minut joko
työhuoneeltani Fes�an ensimmäisestä kerroksesta
tai hyvin todennäköises� kiltahuoneelta. Jos
opintoasioista on kysy�ävää, tulkaa nykäisemään
hihasta.

Nähdään orientaa�oviikolla!

Emma Lindfors

Tuotantotalouden ja �etojohtamisen
opintoneuvoja

Tuta.opiskelu.tau@tuni.fi

FA115

OpintoneuvonnanABC
A – Apua!! Opinnoissa tulee tilanteita, joissa apu on
tarpeen. Älä jää yksin, vaan pyydä apua ja yritetään
ratkaista ongelma yhdessä!

B – Been there done that.Vanhemmat opiskelijat ovat
käyneet samoja kursseja, kuin sinä käyt tulevana
lukuvuonna. Kysy siis rohkeasti kurssien sisällöistä tai
esimerkiksi vinkkejä harkkatöihin.

C–Curriculum. Jokaisen opiskelijan opintoja ohjaa
opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman perusteella
SISUun luodaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli
HOPS. HOPS tulee olemaan tärkein työkalusi opintojesi
suunnittelussa, kannattaa siis tutustua siihen jo heti
opintojen alussa!

TEKSTI: EMMA LINDFORS
KUVA: HELENA PUKKALA

Infacto 3/22Infacto 3/22
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• Tuotantotalouden yksikkö on osa Johtamisen ja
talouden �edekuntaa, jonka lyhenne on MAB.

• Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat yliopisto,
yhteistyöyritykset, muut Hervannan kampuksella
majailevat killat, erityises� Tietojohtajakilta
Man@ger, muut tuotantotalouden killat ympäri
Suomea, Kolmiobileyhteistyöainejärjestöt sekä muut
samaan �edekuntaan kuuluvat ainejärjestöt.

• Hallitus koostuu 30 henkilöstä ja sen tehtävä on
palvella killan jäsenistöä esimerkiksi järjestämällä sille
tapahtumia ja huoleh�malla kiltahuoneesta.

• Tuotantotalouden opiskelijoiden oma ainejärjestö

• Virallises� Tuotantotalouden kilta Indecs ry.

• Indecsillä on noin 400 jäsentä, joista suurin osa on
tuotantotalouden pääaineopiskelijoita.

MIKÄ ON
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Heissuliveissuli ja suuret onni�elut loistavasta valinnasta! Me tässä ollaan Indecsin tuoreimmat fuksitoimarit,
Sanna ja Aleksi, ja muodostetaan Akun kanssa Indecsin fuksi�imi. Ollaan myös siis pes�mme puolesta osa
Indecsin hallitusta ja touhutaan Akun oikeina käsinä järkätessä yhdessä kaikenlaisia hassunhauskoja
tapahtumia ja ak�vitee�ejä just teille fukseille! Fuksi�imin käsialaa onkin suunnitella orientaa�oviikko
ohjelmineen, ja lisäksi kaikenlaista muuta mukavaa koko tulevan fuksivuoden ajaksi ;).

Ollaan molemmat aloite�u Indecsin fukseina viime syksynä, mu�a Aleksi on päässyt likaamaan
teekkarilakkiaan jo aiempien opiskeluvuosien yhteydessä. Ollaan varmoja, e�ä meidänkin eri taustat ja
näkökulmat mahdollistavat monipuolisuuden tapahtumien suunni�elussa, jolloin saadaan
luotua just sulle jotakin kivaa! Ollaan
sa�umalta myös samasta fuksiryhmästä,
joten muodostetaan aika killer combo
fuksivuoden kokemusasiantun�joina!

Meidän ykkösvinkki on, e�ä kanna�aa
lähteä ennakkoluulo�omas� mukaan
kaikkeen. Aivan mahtavaa tulevaa
opiskelijasyksyn alkua just sulle!
Nähdään orientaa�oviikolla!

TEKSTI: SANNA PELTONEN JA ALEKSI VIRKKALA
KUVA: RIIKKA ALATALKKARI

FUKS ITO IMAR IT
esittäytyvät

Nimi: Aleksi Virkkala

Pes�: Fuksitoimari

Lempikellonaika: Kello 02:00 on paras, koska jos oon
silloin vielä hereillä niin mulla tapaa olla kans aina hyvä
fiilis!

Guilty pleasure: Suklaalla ruoan korvaaminen. Maistuu
taivaalliselta ja helpompaa ku leivän tekeminen

Nimi: Sanna Peltonen

Pes�: Fuksitoimari

Lempikellonaika: Kauppojen ilta-ale kellonaika!
Tuleepahan testa�ua aina mitä hämmentävimpiä
tuo�eita -60%-hintojen innoi�amana.

Guilty pleasure: Oliivit suoraan purkista.

Hei sinä uusi opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan tuotantotalou�a Tampereelle! Valtavat onni�elut
minultakin opiskelupaikasta ja voin melkein taata, e�ä et tule katumaan päätöstäsi. Tampere on erinomainen
kaupunki opiskelijalle, jonka tulet varmas� vielä itsekin huomaamaan. Tarjolla on lukuisia
opiskelijatapahtumia, �ivis yhteishenki, valtavas� eri harrastusmahdollisuuksia sekä kerhoja. Näiden seasta
löydät varmas� omat lempparisi!

Mun nimi on Aku-Ma�, tu�avallisemmin pelkkä Aku, ja aloitan syksyllä kolmannen vuoteni tuotantotalouden
opintoja täällä Tampereella. Nykyään voin kutsua itseäni ylpeäksi hervantalaiseksi, mu�a
alkujaan olen kotoisin Saarijärveltä.
Shout-out, jos �iät paikan! Musta
vielä sen verran, e�ä tykkään
skeitata, lumilautailla ja ylipäänsä
pallopeleistä. Mut saa�aakin silloin
tällöin bongata kampukselta
pelaamassa sulkapalloa.

”Mikä ihmeen fuksikapteeni?”
Meikäläinenhän on siis osa
Indecsin hallitusta ja toimin
fuksikapteenina. Tarkemmin o�aen
olen vastuussa ensimmäisen vuoden
opiskelijoiden yhtenäistämisestä osaksi Tampereen opiskelijakul�uuria,
teekkariyhteisöä sekä Indecsiä. Vastaan fuksitapahtumien ja -toiminnan suunni�elusta ja järjestämisestä
yhdessä tuutorien avustuksella. Näissä hommissa en ole kuitenkaan yksin vaan apunani on kaksi

fuksitoimihenkilöä eli fuksitoimaria. Kyseisissä pesteissä
toimivat tänä vuonna Sanna ja Aleksi, joiden
esi�elyteks�nsä löytyy viereiseltä sivulta. Meidän
naamamme tulevat tutuksi syksyn aikana, jollei jo
orientaa�oviikolla!

Tuleva syksy jänni�ää itse kutakin enemmän tai
vähemmän, ja varsinkin teille uusille opiskelijoille syksy
tarkoi�aa elämän�lanteen suurta muutosta. Haluaisin
kannustaa nau�maan tästä muutoksesta ja tulevista
opiskeluvuosista. Tule�e ympäri Suomea yhteiseen
paikkaan suhteellisen samanhenkisten ihmisten ympärille,
joten osallistukaa innolla ja ennakkoluulo�omas�
tapahtumiin, olkaa ak�ivisia ja ennen kaikkea hyödyntäkää
ainutlaatuinen hetki teidän elämässänne. Vaikka kuinka
kliseistä se olisikin, sanonta ”opiskeluaika on elämän
parasta aikaa” saa�aa hyvinkin pitää paikkaansa.

Olkaa muhun rohkeas� yhteydessä, jos jokin askarru�aa
tulevassa syksyssä sähköpos�lla aku-ma�.polkki@tuni.fi
tai opiskelijoiden keskuudessa suositussa Telegramissa
@akuma�!

Nimi: Aku-Ma� Pölkki

Pes�: Fuksikapteeni

Lempikellonaika: n - 2h, missä n = herätys. Paras
fiilis ikinä älytä, e�ä ei tarviikaan vielä herätä.

Guilty pleasure: Tykkään suonenvedoista

FUKS I KAPTEEN I
TEKSTI: AKU-MATTI PÖLKKI
KUVA: RIIKKA ALATALKKARI
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Moro! Mä oon Otto ja päädyin viime syksynä
kuvankauniista Jyväskylän järvimaisemista
muuttamaan tänne Tampereelle asumaan Kalevaan, eli
melkein Herwannan naapuriin. Mut löytää päivisin
todennäköisimmin kielikeskuksesta opiskelemasta ja
sen ulkopuolella toimivaksi koettu tapa viettää aikaa
on osoittautunut opiskelijatapahtumat, joihin mut saa
helposti mukaan. Odotan innolla, että päästään
viettämään fuksivuotta teidän kanssa!

Oltiin kaikki valmiita valehtelemaan tätä varten, että meidän unelma-
ammatti on pienenä ollut lääkäri.

MEIDÄN TUUTORRYHMÄÄ YHDISTÄÄ:

Moro! Mä oon Väinö ja oon meijän tuutorporukan
ainoo pirkanmaanvahvistus. Oon alunpeirn kotosin
Sastamalasta (ai mistä? :D). Tampereelle muutin viime
elokuussa ja oonki kuluneen fuksivuoden aikana
vahvasti tamperelaistunut, tosin murre oli hallussa jo
entuudestaan... Opintojen ohella tykkään urheilla, ja
pääasiassa mut löytää opiskelijatapahtumien lisäks
koulun salilta, tai Hervannan Lidlistä metsästämässä
halpoja raejuusto- ja maitorahkatarjouksia. Tervetuloo
munkin puolesta, tulevasta vuodesta tulee huikee!

Moikka! Mä olen Sara Savonlinnasta ja näin heti alkuun
haluan vielä onnitella teitä kaikkia elämänne parhaasta
valinnasta. Opiskelujen ja ystävien kanssa hengailun
ohella tykkään treenailla, sekä nauttia Herwoodin
kauniista luonnosta. Ne antaa hyvää vastapainoa
tutafuksin railakkaalle arjelle, jota pääsette heti
orientaatioviikosta asti kokemaan mun, Oton ja Väinön
opastuksella!

Nimi - Väinö

Ikä - 20

Kotipaikkakunta - Sastamala

Paras muisto fuksivuodesta - Fuksiviikko ja wappu!

OTTO, SARA JA VÄINÖ

Nimi - Sara

Ikä - 19

Kotipaikkakunta - Savonlinna

Paras muisto fuksivuodesta - Mulle parhaana
muistona jäi wappulauantai, kun saatiin lakit päähän.

Nimi - Otto

Ikä - 20

Kotipaikkakunta - Jyväskylä

Paras muisto fuksivuodesta - Teekkarikaste ja wappu
kokonaisuutena

INDECSIN TUUTORIT
ESITTÄYTYVÄT!

Fuksien alkutaivalta yliopistomaailmassa avustaa fuksikapteenin ja
-toimarien lisäksi 16 upeaa tuutoria!

Seuraavilla sivuilla teille esittäytyy seitsemän tuutorryhmää, joihin
teidät fuksitkin jaetaan ja näistä ryhmistä muodostuukin teidän
ikioma fuksiryhmänne. Varsinaiset fuksiryhmät jaetaan vasta
orientaatioviikon alussa, joten niiden selviämistä joudutte odottamaan
vielä hetken!

Tuutorijoukkomme toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi
valkohaalariseen joukkoomme!

Kuvat: Riikka Ala-Talkkari
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LEEVI JA TARU
Nimi - Leevi

Ikä - 21

Kotipaikkakunta - Ulvila

Paras muisto fuksivuodesta - Orientaatioviikon riennot,
jotka kruunasi pubirundi

Nimi - Taru

Ikä - 20

Kotipaikkakunta - Tampere

Paras muisto fuksivuodesta - Monta hyvää
muistoa, mutta Indecsin vujut ja oma järjestämät
Indecs&Autek -sitsit oli omia lemppareita!

MEIDÄN TUUTORPARIA YHDISTÄÄ:

Morjesta! Meikäläinen on Leevi ja olen alkujani Ulvilasta
mutta viimeisen vuoden aikana hyvin paikallisille tavoille
oppinut opiskelija. Kampukselta minut löytää
todennäköisimmin kiltahuoneelta kahvikuppi kädessä tai
kielikeskuksesta läppärin ääressä opiskelemasta.
Kampuksen ulkopuolella tykkään kuluttaa aikaani
urheilemiseen ja opiskelijatapahtumista nauttimiseen.
Ensimmäinen vuosi antoi paljon ikimuistoisia ja toinen
toistaan hienompia kokemuksia ja haluan kannustaa
kaikkia lähtemään ennakkoluulottomasti mukaan

Heissan! Mää oon Taru ja oon tosiaan Tampereelta
kotosin eli kotikoti ei oo kun viiden kilsan päässä
Hervannasta. Tampere on tosi hyvä
opiskelijakaupunki, joten uskon, että tuutte
viihtymään täällä ja varsinkin Hervannassa tosi
hyvin :)! Oon tosi sosiaalinen ja herkästi kaikkeen
mukaan lähtevä. Kesäisin mun lemppari
aktiviteetteihin kuuluu ehdottomasti pyöräily ja
jätskin syönti. Tuleva syksy on varmasti mitä
parhain ja lupaan, että tapahtumista ei tuu oleen
puutetta! Jos tuntuu, että koulun ruuat alkaa
tylsistyttään, tuu vetään mua hihasta, niin voin
antaa hyviä ravintolavinkkejä.

Kummankin mielestä paras jäätelö mitä maan päältä löytyy on pehmis.

Heissulivei, mä oon Sanna ja meidän tutorkolmikon
myyrä :D. Oon työmyyrä aina päiväsaikaan ja mut
löytääkin usein Kikestä (päärakennuksen 2. kerros)
suorittamasta aina mitä milloinkin. Sokea ja avuton
myyrä oon taas ilman laseja saunalla ja mun kolmas
esiintymismuoto on soluttautunut kaksoisagentti-
myyrä, joka koittaa salaisesti käännyttää kaikki
uskomaan Bounty-suklaapatukoiden ylivertaisuuteen!

ONNI, RIINA JA SANNA

Moi, mun nimi on Riina ja tuutoroin teitä fukseja
yhdessä Sannan ja Onnin kanssa. Tykkään kauheesti
olla mukana kaikenlaisessa toiminnassa ja käydä
tapahtumissa, jonka ansiosta mun oma fuksivuosi
olikin aivan huikea. Suosittelen kaikille samaa, jos vaan
intoa riittää! Mikäli en hengaile haalarit päällä, löytää
mut vapaa-ajalla pesäpallokentältä, jossa on melkein
koko ikä tullut huiskittua.

Nimi - Onni

Ikä - 21

Kotipaikkakunta - Järvenpää

Paras muisto fuksivuodesta - Wappu. Ei tee vieläkään
mieli kuoharia...

Nimi - Riina

Ikä - 21

Kotipaikkakunta - Kokemäki

Paras muisto fuksivuodesta - Kaverisitsit, ekoja sitsejä
missä olin ja edelleen listan kärjessä

Aina kaikkialla, aina vauhdissa, nauttii kylmästä
keppanasta. Proud CEO of ratakamera. Ok, harrastan mä
skeittaamista ja raudan paiskomista, jos se jotain
kiinnostaa. See you änyyteekohta!

Nimi - Sanna

Ikä - 19

Kotipaikkakunta - Tampere

Paras muisto fuksivuodesta - Vuju-nakkeilu ja tästä
jatkeena sillis! Ainutkertanen tapa päästä nauttiin
vuosijuhlatunnelmasta fuksina!

MEIDÄN TUUTORRYHMÄÄ YHDISTÄÄ:
Meidän kolmikko uskoo kiihkeästi, että Lidl on Duon ainoa oikea

ruokakauppa!
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MIKKO JA VIIVI
Nimi - Mikko

Ikä - 22

Kotipaikkakunta - Helsinki

Paras muisto fuksivuodesta - Semirankka XQ ja
surffiressu portugaliin

Nimi - Viivi

Ikä - 19

Kotipaikkakunta - Vantaa

Paras muisto fuksivuodesta - Fuksisitsit

Moi, oon Mikko ja tuun stadista. Lukion ja intin
jälkee muutin mukavaan kaksioon Hervantaan
opiskelemaan sitä parasta! Huomasin kuitenkin
että opiskeluun kuuluu enemmän kavereitten
kanssa kivan pitämistä kun kirjan lukemista :).
Mulle tärkeetä on kans urheilu eli jos tarviit
lenkkiseuraa ni tuu nykäsee hihasta! Oon myös
elävä esimerkki siitä miten blondius vaikuttaa
myös miehiin. Mut seki on vaa yks asia mikä
yhistää mua ja Viiviä!

Moikka! Mä oon Viivi ja oon tän tutorporukan
kuopus. Siirryin viime syksynä suoraan Tikkurilan
lukiosta tänne Tampereelle ja tää on ehdottomasti
ollu yks mun parhaista päätöksistä. Oon löytäny
mahtavia tyyppejä, joiden kanssa tykkään pelailla
lautapelejä ja nauttia hyvää (kyykky)viiniä. Snäpin
mukaan mä ja Mikko ollaan aina samalla sivulla
asioista eli ollaan siis oikea dreamteam. Ootan
innolla tulevaa syksyä ja teijän tapaamista!

MEIDÄN TUUTORPARIA YHDISTÄÄ:
Me tykätään merestä enemmän kun järvistä<33

AARO JA ARMI
Nimi - Aaro

Ikä - 22

Kotipaikkakunta - Kotka

Paras muisto fuksivuodesta - Puskarundi ja uudet
kaverit!

Nimi - Armi

Ikä - 21

Kotipaikkakunta - Tampere

Paras muisto fuksivuodesta - Ehdottomasti uusiin
ihmisiin tutustuminen ja ensimmäiset sitsit on
jäänyt myös hyvin mieleen!

MEIDÄN TUUTORPARIA YHDISTÄÄ:

Moi! Mun nimi on Aaro ja oon alunperin Kotkasta
kotoisin. Tykkään kaikenlaisesta sporttailusta,
mutta lemppareita ovat jalkapalloilu ja kuntosalilla
käynti. Ihmisenä olen helposti lähestyttävä ja
pyrinkin ottamaan jokaisen ihmisen
mahdollisimman hyvin huomioon!

Hellouu! Oon Armi ja kotoisin täältä Tampereelta.
Oon opiskellut Hervannassa jo kaksi vuotta, joista
ensimmäisen biolääketieteen tekniikkaa, mutta
vaihdoin sieltä sitten tuotantotaloudelle ja en oo
kyllä katunu hetkeekään. Muuten vapaa-ajallani
tykkään käydä salilla ja lenkkeillä, mutta kuitenkin
niin, että aikaa jää myös opiskelijatapahtumissa
käyntiin ;)

Tuutorparimme yhdistävä tekijä on luovasti etunimen ensimmäinen
kirjain A. Tuutoreina emme kuitenkaan aio päästää itseämme yhtä

helpolla vaan aiomme tarjota tuleville fukseille ensimmäisen vuoden, joka
on yhdistävän tekijämme mukaan parasta A-luokkaa!
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TEEMU JA ANNA-PAULIINA

Nimi - Teemu

Ikä - 21

Kotipaikkakunta - Hyvinkää

Paras muisto fuksivuodesta - ylivoimaisesti
Wappu

Nimi - Anna-Pauliina, mutta A-P

Ikä - 20

Kotipaikkakunta - Oulu

Paras muisto fuksivuodesta - Monenmoiset sitsit
sekä wappu, mutta päälimmäisenä kaikki upeet
ihmiset, joihin olen tapahtumissa tutustunut

Moikka! Oon Teemu, viime syksynä Tampereelle
muuttanut mutta Hyvinkäältä ponkaissut
stadilainen. Majaa pidän Kalevan lämmössä, joten
ratikka-aikataulut on tullut hyvinkin tutuksi. Mut
löytää ratikkalinjan lisäksi usein Kielikeskuksesta
todennäköisesti luomassa elämääni järjestystä
jonkun Excel-virityksen avulla, joita rakastan
tehdä asiasta kuin asiasta. Vapaa-aikani käytän
joko itseni kehittämällä kuntosalilla tai
vaihtoehtoisesti opiskelijatapahtumassa yön
pikkutunneille asti (balanssin löytäminen on tässä
tärkeintä). Mua on sanottu varsin sosiaaliseksi
tapaukseksi, joten nykiä voi hihasta mielellään
myös sillonkin kun mitään kysyttävää ei oo!

Moikka moi! Mä oon A-P, virallisempien
dokumenttien mukaan Anna-Pauliina, mutta kuka
niistä muodollisuuksista välittää. Vuosi sitten
vaihdoin Pohjanlahden merimaisemat Tamperetta
ympäröiviin järviin ja Hervantaan olen kotoutunut
paremmin kuin minnekään muualle. (Välillä pakko
kuitenkin matkata pororajalle Ouluun hakemaan
Savilaakson ohrarieskaa.) Vapaa-ajalla mut voi
bongata lenkiltä Suolijärven ympäristössä,
pitämässä pianokonserttoa yksiössäni tai jostain
moninaisista opiskelija-tapahtumista
�iilistelemässä elämäni parasta aikaa. Odotankin
innoissani tulevaa syksyä ja enteilen että teilläkin
on edessänne spektaakkelimainen vuosi.

MEIDÄN TUUTORPARIA YHDISTÄÄ:
Vaikka pidämmekin mutseilusta/faijailusta, onnistuimme wappuna
hukkaamaan erinäisiä tavaroita kuten retkituolin ja kokonaisen

vaatekerran.

ROOPE JA KATRI

Nimi - Roope

Ikä - 20

Kotipaikkakunta - Hämeenlinna

Paras muisto fuksivuodesta - Wappu
kokonaisuudessaan huipentuen
Teekkarikasteeseen!

Nimi - Katri

Ikä - N

Kotipaikkakunta - Kauhajoki

Paras muisto fuksivuodesta - Akateemisen MM-
kyykän kilpailuissa tuomarointi ja koko
kyykkäpäivä oli huikee kokemus!

Moro! Mä oon Katri, meidän tuutorikatraan
seniorikansalainen. Opiskelin aiemmin englannin
kieltä ja kirjallisuutta Tampereen yliopistolla
kunnes vaihdoin väyläopintojen kautta
opiskelemaan tuotantotaloutta tänne Hervantaan,
mikä olikin huippupäätös! Oon kova kulttuuri- ja
musanörtti ja vapaa-ajalla tykkään pyöriä
kaikenlaisissa opiskelijariennoissa. Muun ajan olen
todennäköisesti duunissa, tekemässä kouluhommia
jossain päin kampusta tai sitten valittamassa
kroonisesta väsystä. Tulkaa jutteleen alanvaihdosta,
väyläopintojen jälkeisestä elämästä, happoteknosta
tai ihan mistä vaan!

Morjenttes! Mä oon Roope. Vaikkakin oon alun
alkujaan kotoisin Hämeenlinnasta, on tullut
pyörittyä pitkin Tamperetta jo pienestä pitäen,
joten tamperelaistuminen on mennyt mun osalta
oikein sulavasti! Parasta Tampereessa: Hervanta (ja
ratikka jos tarvii lähtee Hervannasta). Ensimmäisen
vuoden aikana oon lähtenyt innokkaasti mukaan
kiltatoimintaan, johon osa vapaa-ajasta sitten
meneekin erilaisten liikuntamuotojen ohella. Tässä
kesäkuun loppupuolella tätä kirjoittaessani en
malta odottaa elokuuta ja uuden lukuvuoden alkua
- nähdään syksyllä!

MEIDÄN TUUTORPARIA YHDISTÄÄ:
Meidän tuutorparin molemmat osapuolet asuu Hervannan objektiivisesti

parhaassa opiskelija-asuntokohteessa eli torneilla!
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https://asuntohaku.poas.fi/Kohde/?id=1609692
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Ale pub Potti
”Pottiin vai kottiin”, fraasi, jonka tulette kuulemaan fuksisyksyn aikana
useaan otteeseen. Potti on siis Hervannassa sĳaitseva kuppila, jossa
järjestetään usein pienempien tai hieman isompienkin tapahtumien
jatkoja. Pienestä koostaan huolimatta Potti kätkee sisäänsä rutkasti
rentoa tunnelmaa ja opiskelĳahintaisia virvokkeita. Huhujen mukaan
paikalla on usein myös karaoke-mahdollisuus.

Ratikkapysäkkien sĳainnit
Ratikkalinja kulkee Hervannan läpi pohjois-eteläsuunnassa, ja muuttaessa
kannattaakin tutustua sinulle tarpeellisimpiin pysäkkeihin (Google maps on
tässä ystävä). Tampereella kulkee tällä hetkellä kaksi raitiovaunulinjaa, joista
vain toinen, eli numero 3 kulkee Hervantaan. Ei siis tarvitse stressata sitä, onko
lähestyvä ratikka oikea vai ei.

Ahvenisjärvi ja Ahvenisjärven kenttä
Ahvenisjärven alueelta löytyy valtavat määrät pullasorsia, lokkeja ja
ehkä Hervannan kesyimmät oravat (ethän kuitenkaan ruoki lintuja!).
Tämän lisäksi järven läheisyydessä sĳaitsee Ahvenisjärven
tekonurmikentät, joilla järjestetään melko usein eri kiltojen tai
kerhojen futishöntsäilyä, eli jos tällaiseen osallistuminen kiinnostaa,
alue tulee varmasti tutuksi.

Teekkarisauna Mörrimöykky
Tekniikankadun varrella sĳaitsee teekkareiden ikioma saunatila,
tuttavallisemmin Mörrimöykky. Saunalla järjestetään usein kiltojen erilaisia
tapahtumia, ja pihalla näkyykin lukuvuoden aikana teekkareita ja muita
teekkarihenkisiä ihmisiä hääräilemässä lähestulkoon joka päivä.
Valitettavasti(/vihdoinkin) Mörrimöykky menee tämän lukuvuoden aikana
remppaan, joten kannattaa tulla avajaissaunalle katsomaan paikkoja, kun se
vielä on mahdollista.

Mikontalo
”Oi suuri ja mahtava…”. Tampereen tunnetuin opiskelĳa-asuntokohde,
jolla on legendaarinen maine. Ai miksi? No onhan se nyt näky. Kaikki
teekkarin tiet vievät lopulta Mikontaloon.

Etunurtsi ja Obeliski
Etunurtsi ja siellä sĳaitseva Obeliski ovat ehkäpä Hervannan kampuksen
opiskelĳoiden tärkeimmät kokoontumispaikat. Etunurtsi on siis kampuksen
edessä sĳaitseva nurmialue, ja Obeliski siellä tönöttävä korkea pylväs.
Tulette todennäköisesti kokoontumaan Obeliskin juurelle tai etunurtsille
ennen useita orientaatioviikon ja fuksisyksyn tapahtumia, joten nämä
kohteet tulevatkin teille nopeasti tutuiksi. Alueella järjestetään myös monia
muita opiskelĳatapahtumia pitkin vuotta ja etenkin Wapun tienoilla.

Suolĳärven seutu

Suolĳärvellä sĳaitsee suosittu uimaranta ja talvella paikalla on
mahdollisuus avantouintiin. Järveä kiertää myös hyvät lenkkipolut, joista
voit valita joko hieman maastoisemman luontopolun tai sitten järveä
kiertävän pururadan. Suosiostaan huolimatta alue on sen verran iso, että
hellepäivänäkin yleensä löytää jostain kolkasta itselleen rauhallisen
oleilupaikan.

Kauppakeskus Duo

Duossa sĳaitsee lähestulkoon kaikki, mitä opiskelĳa (tai ihan kuka vaan)
saattaa kaivata. Kiinteistöltä löytyy kolme suurempaa ruokakauppaa,
Tokmanni, pari apteekkia ja monen monta ravintolaa, joista osasta saa
jopa opiskelĳa-alennuksia. Hervannasta ei siis oikeastaan tarvitse poistua
palveluiden perässä, ellei välttämättä halua. Ja kuka nyt haluaisikaan?

FUKSIN MATKAOPAS HERVANTAAN
Teksti ja kuvat: Katri Kujala
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Tarjonnan osalta kiltahuone palvelee
jäsenistöä myös erilaisin enemmän tai
vähemmän satunnaisten tapahtumien
kau�a. Kuluneen vuoden aikana
kiltahuoneella on järjeste�y lukuisia
erilaisia tapahtumia, kuten Kiltakahveja
yksikön henkilökunnan kanssa, leffailtoja
sekä kisakatsomoja esimerkiksi
olympialaisten ja Euroviisujen aikaan.
Erityises� tällaisissa spontaanien ja
satunnaisten tapahtumien kohdalla
jäsenistön ak�ivisuus nousee merki�ävään
rooliin mahdollisuuksien luomisessa
kiltahuoneella. Kiltahuoneen seinältä löytää
tulevat killan järjestämät sekä muut
merki�ävimmät tapahtumat
ajankohtaises� lista�una sekä reilus�
muiden tulevien tapahtumien julisteita.

Kiltahuoneen tarjontaan kuuluu muun
muassa ris�koita, laadukkaat välineet
musiikintoistoon, videotykki ja
valkokangas, Playsta�on 5 uusimmilla
peleillä, shakkilauta ja lukuisia erilaisia
lautapelejä ja leh�ä. Monelle
kiltahuoneen ehdoton vetonaula ovat
jäsenistölle ilmaisina palveluina
tarjo�avat kahvi ja tee sekä
Accenturen tarjoamat hedelmät.
Kiltahuoneelta on tämän lisäksi
mahdollista ostaa monipuolises�
erilaista välipalaa. Kiltahuoneen
tarjontaa pyritään kehi�ämään
jatkuvas� siten, e�ä se palvelisi
mahdollisimman hyvin koko
jäsenistöä, joten toiveita tarjontaan ja
kehi�ämiseen lii�yen otetaan
ilomielin vastaan koko hallituksen
voimin, erityises� Teekkarivastaavan ja
-toimarin osalta.

KILTAHUONE

Kiltahuone eli kil�s, tuo kohtaamisten, hengailun ja ihan vain vaikka
kahvi�elunkin paikka Konetalon kiltakäytävällä (K1725). Kiltahuone on
koko Indecsin jäsenistölle tarkoite�u avoin �la, jossa voi vie�ää aikaa,
tutustua uusiin ihmisiin, saada apua koulutehtäviin, pelata pleikkaria tai
levähtää luentojen välissä. Kiltahuone tulee varmas� tutuksi
vähintäänkin sijain�nsa osalta he� orientaa�oviikolla. Keskeinen sijain�
kiltakäytävällä mahdollistaa matalalla kynnyksellä tutustumista myös
naapurikiltoihimme YKI, Man@ger ja KoRK.

Vapauksien mukana tulee myös vastuu ja näin
myös kiltahuoneen osalta. Kiltahuoneen
seinältä löytyy päivitetyt, yleiset säännöt
järjestö�lojen käy�öön, jotka jokaisen tulisi
lukea ja sisäistää. Näiden sääntöjen ohella
kampuksella pätee luonnollises� myös
yliopiston �lojen järjestyssäännöt, jotka
löytyvät Intrasta sekä �etenkin Indecsin Reilun
toiminnan ohjesääntö. Kunnioitetaan yhdessä
�laamme, kiltahuone�a, jo�a siitä voidaan
nau�a myös tulevaisuudessa!

TEKSTI: ROOPE HORILA
KUVAT: RIIKKA ALATALKKARI
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1. TamArk

2. Arkkitehtuuri

3. Rakennetun ympäristön
tiedekunta (BEN)

4. Iloisen musta

5. Rakennustalon O-siipi

1. Mik

2. Materiaalitekniikka

3. Tekniikan ja
luonnontieteiden
tiedekunta (ENS)

4. Viininpunainen

5. Päätalon kellari

1. Man@ger

2. Tietojohtaminen

3. Johtamisen ja talouden
tiedekunta (MAB)

4. Harmaa

5. Konetalon kiltakäytävä

1. Skilta

2. Sähkötekniikka

3. Informaatioteknologian
ja viestinnän tiedekunta
(ICT)

4. Sähkönsininen

5. Sähkötalon 1. kerros

6.

1. TARAKI

2. Rakennustekniikka

3. Rakennetun ympäristön
tiedekunta (BEN)

4. Tummansininen

5. Rakennustalon 2. kerros

1. TiTe

2. Tietotekniikka

3. Informaatioteknologian ja
viestinnän tiedekunta (ICT)

4. Tyylikkään musta

5. Tietotalon kellari

1. Urbanum

2. Sustainable urban
development

3. Rakennetun ympäristön
tiedekunta (BEN)

4. Vaaleansininen

5. Päätalon kellari

1. Yki

2. Ympäristö- ja
energiatekniikka

3. Tekniikan ja
luonnontieteiden
tiedekunta (ENS)

4. Metsänvihreä

5. Konetalon kiltakäytävä

KEITÄ MUITA KAMPUKSELLA OPISKELEE?

Indecsläisten lisäksi Hervannan kampuksella opiskelee tekniikanalan opiskelĳoita
lukuisissa muissa killoissa. Tällä aukeamalla saatte hieman ensimakua siitä, minkälaisiin
tyyppeihin tulette todennäköisesti ensimmäisten viikkojen tapahtumissa ja kampuksella
pyöriessä törmäämään!

1. Autek

2. Automaatiotekniikka

3. Tekniikan ja
luonnontieteiden
tiedekunta (ENS)

4. Keltainen

5. Päätalon kellari

1. Killan nimi

2. Opintosuunta

3. Tiedekunta

4. Haalareiden väri

5. Kiltahuoneen sĳainti

1. Bioner

2. Bioteknologia ja
biolääketieteen
tekniikka

3. Lääketieteen ja
terveysteknologian
tiedekunta (MET)

4. Samppanjankultainen

5. Päätalon kellari

1. Hiukkanen

2. Teknis-luonnon-
tieteellinen
koulutusohjelma

3. Tekniikan ja luonnon-
tieteiden tiedekunta (ENS)

4. Violetti

5. Sähkötalon kellari

1. KoRK

2. Konetekniikka

3. Tekniikan ja
luonnontieteiden
tiedekunta (ENS)

4. Punainen

5. Konetalon kiltakäytävä

1. INTO

2. Kansainvälisten
tekniikanopiskelĳoiden järjestö

3. -

4. Vihreä

5. Päätalon kellari

Killa
n tun

nus
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Kemia ekan vuoden keväälle

Panosta itsellesi kiinnostavimpiin ja
hyödyllisimpiin opintoihin

Kannattaa käydä harkoissa

Tee harkkatyöt ennen vikaa yötä

Käy koulua oppiaksesi, älä saadaksesi
suoritusmerkintöjä

Ei perjantaiaamulaskareita

Kursseja ei ole pakko vetää ykkösellä purkkiin.
Aikaa on ja uusimaan pystyy.

OPISKELU

HYVINVOINTI

Uskalla kysyä apua

Excel ja PowerPoint haltuun

Tutustu XQ:jen kautta kaikkeen mitä työelämällä on tarjota

Lähde kurssiassariksi

Etsi itsellesi sopiva muistiinpanojärjestelmä

Etsi rohkeasti omaa suuntaa ja valitse
itseäsi kiinnostavia kursseja

Ole ajoissa kurssi-ilmojen kanssa

Pyynikin ja Hervannan lenkkeilymaastot

Muista lepo, uni, syöminen ja vapaa-aika Lataa Telegram

Perjantaina syömään siipiä ennen klo 12,
silloin ei ole jonoa

Asu Herwannassa, siellä on kaikki tarvittava

Varaa kotiin helppoja välipaloja ja ruokia
ensimmäisiä viikkoja varten Aina ei ole pakko juoda

Kaikkea "tyhmää" ei tarvitse tehdä

Sähköpostiin kansiot

Varaa aikaa myös
läheisille ja ystävilleKaikkiin tapahtumiin ei ole pakko osallistua,

aina ei ole pakko jaksaa

Nostakaa opintolaina ja sijoittakaa

JÄRJESTÖT

Tutustu rohkeasti siihen mitä ei opiskeluun liittyvää
yliopistolla on tarjolla. Bileitä, tapahtumia ja kerhoja ei

kannata missata :)

Tutustuu muihin opiskelijoihin, myös
kiltarajojen yli!

Lähde mukaan kilta- ja kerhotoimintaan!

Hanki termosmuki kiltahuoneelle

Opinto- ja edunvalvontatoiminta on seksikästä

Lue jokainen viikkis!

OPISKELURIENNOT

Uskalla käydä aktiivisesti kaikissa bileissä, tapahtumissa ja
sitseillä mihin vain pääset. Voit aina poistua!

Pidä hauskaa, nauti, ota kaikki irti, heittäydy, anna
itsesi vähän vietäväksi opiskelijaelämän

rientoihinkin ;)

Nauti wabusta täysin rinnoin, varaa kaapit täyteen
ruokaa ja juomista etukäteen

Hauskanpito ja opintomenestys eivät poissulje toisiaan

Tyhjennä kalenterisi fuksiviikon ja mielellään koko
alkuvuoden ajaksi

Jos kantapään kau�a oppiminen ei niin sanotus� ole sinun ju�usi, tätä aukeamaa ei
kannata skipata. Kysyimme vanhempien vuosikurssien edustajille vinkkejä fukseille,

joten ota tästä parhaat neuvot haltuun!

VINKKEJÄ
uusi l le opiskel ĳoi l le
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Jos et ole vielä laittanut asuntohakemusta TOAS:lle ja/tai POAS:lle, se kannattaa
tehdä nyt. Opiskelija-asuntosäätiöiden asunnot ovat yleensä huomattavasti halvempia
ja vuokran ja käyttömaksun lisäksi asumiseen ei kuulu muita kuluja. Asunnon
etsiminen Hervannansta on äärimmäisen suositeltavaa, mutta myös esimerkiksi
keskustasta, Kalevasta, Lukonmäestä ja Hallilasta pääsee kulkemaan kampukselle
suhteellisen mukavasti. Yksiöjonot ovat pääsääntöisesti noin vuoden pituisia, joten
soluasumisen mahdollisuutta ei kannata pelätä.

FUKSIN TO-DO
Olet päässyt opiskelemaan tuotantotaloutta Suomen parhaassa opiskelijakaupungissa,
loistava suoritus! Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen on vielä muutamia tärkeitä
asioita, jotka kannattaa hoitaa kuntoon ennen lukukauden alkua, jotta opiskelusi
lähtevät käyntiin mahdollisimman sujuvasti. Ei kuitenkaan syytä huoleen, sillä tästä
listasta voit helposti tarkistaa, että olet ajantasalla!

ASUNTO

MATKAKORTTI

ILMOITTAUDU LÄSNÄOLEVAKSI!!!

TILAA OPISKELĲAKORTTI
Opiskelijakortti on tärkein työkalusi opintojesi aikana. Sen avulla olet oiketettu
opiskelija-alennuksiin Suomen laajuisesti ja voit hakea esimerkiksi opiskelijahintaista
lounasta edulliseen hintaan kampusravintoloista. Korttiin voi aktivoida myös
kulkuoikeudet, jotka toimivat Hervannan kampukselle 24/7. Kortti tilataan TREY:n
verkkosivuilta, ja sen saapumisessa kestää yleensä n. kuukausi. Tätä ennen pystyt
aktivoimaan Pivo-sovelluksessa sähköisen opiskelijakortin, jolla saat heti käyttöösi
opiskelijaedut.

Tarkista, mihin Kelan etuuksiin olet oikeutettu. Opiskelijalle kuuluu yleensä
opintoraha, yleinen asumistuki sekä valtion takaama opintolaina. Loppukesästä
käsittelyajat ovat melko pitkiä, joten hakemukset kannattaa laittaa vetämään ajoissa.

Hervannasta poistuminen hoituu ehdottomasti helpoiten ratikalla, joten matkakortin
hankkiminen todella kannattaa. Matkakortin saa myös ladattua Nysse-sovellukseen.
Tarkempiin ohjeisiin ja hinnastoihin voit tutustua osoitteessa nysse.fi. Nyssen
matkakortti käy sekä busseihin että ratikoihin.

Tästä lehdestä löydät fuksiviikon suurpiirteisen ohjelman sekä läjän tärkeitä
päivämääriä, jotka kannattaa merkitä nyt jo kalenteriin. Lämpimästi suosittelemme
osallistumaan ihan kaikkeen mihin vain pystyt, sillä orientaatioviikolla saat tärkeää
infoa koskien opintoja, mutta myös tutustut muihin opiskelijoihin rennoissa
merkeissä ja saat ison kasan uusia kokemuksia ja ystäviä. Fuksiviikko on
unohtumaton kokemus! Kickstart alkaa 21.8., nähdään siis siellä!

TUKIASIAT KUNTOON

TUTUSTU ORIENTAATIOVIIKON OHJELMAAN

Tämä on ehkä tärkein asia hoitaa pois päiväjärjestyksestä ennen lukuvuoden alkua.
Ilmoittautuminen tapahtuu OILI-palvelussa, ja siihen löytyy selkeät ohjeet yliopiston
verkkosivuilta. Lukuvuosimaksu on suuruudeltaan n. 60€ lukuvuodelta, jonka lisäksi
opiskelijan tulee myös maksaa YTHS-maksu suoraan Kelalle.

TEKSTI: KATRI KUJALA

Moikka kaikki uudet Indecsin opiskelijat! Ensinnäkin onni�elut
opiskelupaikasta. Mä olen Julia Vaara, Indecsin tämän vuoden
kansainvälisyysvastaava. Päävastuuna minulla on huoleh�a meidän
kansainvälisten opiskelijoiden integroimisesta killan toimintaan ja
toimia linkkinä jäsenistön ja ESTIEMin välillä.

European Students of Industrial Engineering and Management eli
ESTIEM on Euroopan laajuinen voi�oa tavoi�elematon järjestö
tuotantotalouden ja �etojohtamisen opiskelijoille, jonka tavoi�eena
on edistää IEM opiskelijoiden välisiä suhteita ja tukea heidän
kehi�ymistään niin henkilökohtaisesta kuin akateemisestakin
näkökulmasta. Järjestö koostuu noin 80 paikallisjärjestöstä ympäri
Eurooppaa. Me kuulumme Local Group Tampereeseen.

Itse olen päässyt osallistumaan koronavuosien jälkeen viiteen
livenä olleeseen ESTIEM-tapahtumaan eikä loppua näy.
ESTIEMin kau�a olen päässyt kehi�ämään omaa englannin
kielen taitoa, parantamaan omia organisoin�taitoja ja
tutustumaan uusiin kul�uureihin. Kaikista tärkeimpänä olen
päässyt luomaan aitoja ystävyyssuhteita niin Suomessa kuin
koko Euroopassakin.

Jos haluat löytää lisää �etoa ESTIEMistä ja sen tapahtumista,
kanna�aa kurkata ESTIEMin portaali: es�em.org tai si�en
Indecsin ne�sivujen KV-osio. Vielä viimeiseksi mun vinkkini
teille uusille indecsläisille on olla rohkea ja kokeilla uusia
alussa ehkä jänni�äviäkin asioita!

KUVAT JA TEKSTI: JULIA VAARA

Mielestäni on ihanaamatkustaa ja tutustua uusiin
kul�uureihin. Tähän ESTIEM tarjoaa oivan ja
opiskelijaystävällisen ratkaisun matkusteluun
opiskeluiden aikana. ESTIEM järjestää tapahtumia
moneen makuun. Ne voivat tarjota
kul�uurintuntemusta, akateemista osaamista,
itsensä kehi�ämistä tai urakehitystä. Sen lisäksi
Indecs ja Man@ger järjestävät kerran vuodessa
Local Group Exchangen eli perinteisen viikon
vaihdon johonkin toiseen Local Groupiin.

KANSAINVÄLISYYTTÄ
opintojen ohessa
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Syyskuu
Fuksisitsit
EkaXQ
Golfkisat
Eräexcu
Kolmiot 20v
Indecs-Iltakoulu fuksitapahtuma
(Kämppäapprot)
Fuksineuvoston fuksikiertoajelu

Tammikuu

Koulunaloitusbileitä
Tuutoreiden järjestämä
tapahtuma

Joulukuu

Tetapk-afterit
Fuksien firman pikkujoulut
Pikkujoulusauna

Maaliskuu

Indecsin vuosijuhlatFuksineuvoston fuksisitsit

Kesä-/Heinäkuu

KCP

Toukokuu

Teekkarikaste
Lukuvuoden päätössauna

FUKSIN
vuosikello

Torstai on koko orientaatioviikon huikein päivä,
kun Mandecs-fuksiryhmät pääsevät kokemaan
legendaarisen pubirundin! Ilta jatkuu

opiskelijabileissä Kolmioilla.

TORSTAI25.8.

Maisterifuksien päivä alkaakin jo klo 9:30
infotilaisuudella luokassa FA128. Muuten maanantain
ohjelma starttaa teknis-taloudellisen
koulutusohjelman yhteisellä aloitustilaisuudella
Konetalon salissa K1704 klo 12:00. Ei tarvitse muuta
kuin löytää kampukselle ja seurata valkohaalarisia
tuutoreita, jotka ohjeistavat kyseiseen saliin. Tämän
jälkeen jakaudutaan ja tutustutaan omiin fuksiryhmiin
sekä kierretään kampusta koulusuunnistuksen parissa.
Päivän aikana on myös Indecsin hallituksen esittely

sekä illalla jatkoillaan rennolla meiningillä.

MAANANTAI
22.8.

Keskiviikkona Indecsin sekä Man@gerin fuksiryhmät
yhdistetään Mandecsin fuksiryhmiksi, joissa pääsette
tutustumaan paremmin Tietojohtajakillan fukseihin.Tämän
lisäksi pidetään useampi infotilaisuus, joissa saatte tärkeää
tietoa eri mahdollisuuksista ja toimijoista Tampereen
teekkarikulttuurissa. Illemmalla pääsette sporttailemaan
sekä tutustumaan teekkareille läheisiin lajeihin kuten

kyykkään sekä kumipelausISO:on.

KESKIVIIKKO24.8.

iVaikka virallinen orientaatioviikko alkaa vasta
maanantaina, Hervannan Kampuksen
etunurtsilla pärähtää jo klo 18:00 varaslähtö,
jossa pääset tutustumaan uusiin
kanssaopiskelijoihin sekä tuutoreihin! Tule
rohkeasti paikalle ja etsi valkohaalarinen

porukka!

SUNNUNT
AI
21.8.

SUNNUNT
AI
21.8.

Päivä alkaa jo klo 9:00 kurssi-ilmoittautumisilla, jonka
jälkeen lounaan kautta pääsette tutustumaan myös
pikaisesti keskustakampukseen tiedekuntajärjestö Johto
ry:n infotilaisuuden merkeissä.Tämän jälkeen meno jatkuu
Hervannan kampuksella ohjelmalla, joka sisältää muun
muassa tutustumista kiltoihin sekä kerhoihin. Päivän
kääntyessä iltaan on luvassa Indecsin grilli-ilta. Ilta

huipentuu bileisiin ja suuntanahan onThe Ekat Bileet!

TIISTAI
23.8.

Fuksiviikko päättyy periaatteessa jo torstaihin,
mutta perjantai on pyhitetty rennoksi
palautumispäiväksi, joka koostuu muun muassa

piknikistä sekä leffaillasta kampuksella.

Tästä löydät fukseille tärkeimpiä tapahtumia tulevan vuoden varrelta,
lisäksi luvassa on paljon muitakin tapahtumia, joista tiedotetaan

myöhemmin!

Joka kuukausi järjestetään myös Kolmio-bileet
sekä vähintään yksi hyvinvointitapahtuma!

PERJANTAI 26.8.

FUKSIVIIKON
a i kataulu

TEKSTI: AKU-MATTI PÖLKKI
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Ainejärjestö - Tietyn opintoalan opiskelĳoiden yhdistys, jonka tehtävänä on valvoa
jäsenistön etua ja järjestää tapahtumia. Tuo tietyn alan opiskelĳat yhteen.

Kilta - Tekniikan alan opiskelĳoiden ainejärjestö.

Indecs - Tampereen yliopiston tuotantotalouden kilta.

Man@ger - Tampereen yliopiston tietojohtamisen kilta.

Mandecs - Yhteisnimitys Indecsistä ja tietojohtajakilta Man@gerista. Juontuu tiiviistä
yhteistyöstä.

Tiedekunta - Yliopiston hallinnollinen yksikkö. Tuotantotalous kuuluu Johtamisen ja
talouden tiedekuntaan (MAB) yhdessä tietojohtamisen, kauppatieteiden,
hallintotieteiden ja politiikan tutkimuksen kanssa.

Johto ry - MAB tiedekunnan opiskelĳoiden kattojärjestö.

ESTIEM - Tuotantotalouden opiskelĳoiden järjestö Euroopassa.

Tampereen teekkarit, Treekkarit - Teekkariperinteitä vaaliva yhdistys.

TREY - Tampereen ylioppilaskunta, johon kaikki Tampereen yliopistossa opiskelevat
kuuluvat. Tehtävänä opiskelĳoiden edunvalvonta ja järjestötoiminnan mahdollistaminen.

TTY - Entinen Tampereen teknillinen yliopisto. Käytännössä nykyinen Hervannan
kampus.

TUNI - Tampereen korkeakouluyhteisö, johon kuuluu Tampereen yliopisto ja TAMK.

HOPS - Henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tämä tehdään, sillä jokaisen on
mahdollista valita määrättyjen kurssien oheen juuri itsensä näköiset opinnot.

Sisu - Tietojärjestelmä, jossa näkyy muun muassa kurssi-ilmoittautumiset, suoritetut
kurssit sekä HOPS-valinnat.

Noppa, opintopiste - Opintojen etenemistä mittaava suure. Tavoitevauhti n. 60 noppaa /
vuosi.

Tolppa - Kurssiarvosana 1, läpipääsy.

Kolmiot - Tampereen suurimmat kuukausittaiset opiskelĳabileet. Järjestäjinä toimivat
Indecs, Luuppi sekä Staabi ja paikkana toimii Ranta & Poro.

KUKA KYSEESSÄ?

Fuksi - Ensimmäisen vuoden opiskelĳa.

Teekkari - Tekniikan alan yliopisto-opiskelĳa, valmistunee diplomi-insinööriksi.
Fukseista tulee teekkareita vasta Wapun teekkarikasteen jälkeen.

Alumni - Opintonsa suorittanut, jo valmistunut entinen opiskelĳa.

Halloped - Hallinnon opiskelĳaedustaja. Henkilö, joka tuo opiskelĳoiden näkemyksiä
esille erilaisissa yliopiston päätöksentekoelimissä.

MUUT TÄRKEÄT:

Bommari - Rakennustalon alakerrassa sĳaitseva pommisuoja, jonka tiloissa
harrastetaan monenlaista sählystä sitsaamiseen.

Duo - Kauppakeskus Hervannan ytimessä.

Ekskursio, XQ, excu - Vierailu, joka suuntautuu yleensä yrityksiin. Voi olla myös
muunlainen reissu, kuten erä- tai ulkoexcu.

Jäynä - Usein ajankohtainen hyvän mielen kepponen, joka saa aikaan iloa sekä
jäynääjissä että jäynättävissä.

Kiltahuone, kiltis, ”kilta”- Killan oma huone, jossa saa sen aukioloaikoina vapaasti
viettää aikaa. Täällä on mahdollista nauttia kahvista (jäsenistölle ilmaista!), pelailla tai
jopa opiskella tarvittaessa.

Kolmiot - Kuukausittain Tampereen keskustan Ravintolamaailmassa, Rannassa ja
Porossa, järjestettävät opiskelĳabileet.

Kyykkä - Opiskelĳoiden vaalima laji, jonka pelaaminen tulee varmasti tutuksi
jokaiselle fuksille. Akateemisen kyykän MM-kisat järjestetään myös talvisin
Hervannassa!

OPM - Oma pullo mukaan. Tapahtumassa ei ole tarjoilua ja asian saa halutessaan
korjata itse!

Rasputin, Raspu - Tamperelaisten teekkareiden laulukirja.

Sitsit - Akateeminen pöytäjuhla, jossa syödään, juodaan, pidetään puheita ja lauletaan,
vaikkei osattaisikaan!

Teekkarilakki, tupsulakki - Teekkarin tunnusmerkki, jota saa käyttää kesäisin
fuksivuoden Wapusta lähtien.

Teekkarisauna, Mörrimöykky - Teekkarien saunapaikka Tekniikankadulla, yliopiston
kupeessa.

Vujut - Vuosĳuhlat. Näissä kemuissa juhlistetaan aina kyseisen järjestön
vanhentumista.

SUOMI-OPISKELĲA-SUOMI
sanakirja
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