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Tervehdys Alumni!
Alumnitoiminta noudatteli keväällä perinteistä kaavaa: tärkeimpinä  
tapahtumina olivat alumnien Wappubooli 26.4. sekä Wapputeltta 1.5. Tällä 
kertaa loistavat puitteet Wappubooliin meille järjesti Vincit Oy. Tapahtu-
maan osallistui yhteensä noin 100 alumnia Tampereen tutalta. Tälläkään 
kertaa kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan, mutta pyrimme ensi 
vuodeksi jälleen kasvattamaan tapahtuman kapasiteettia. Wapputeltta  
toimi yhtä mainiosti kuin viime vuonna, ja etenkin sateen aikana se oli 
erittäin suosittu kohde Koskenrannassa. Keväällä järjestettiin myös alum-
nien afterworkit Tampereella ja Helsingissä, jolloin kymmeniä alumneja 
kokoontui viettämään yhdessä aikaa oluthanojen äärellä.

Kesällä kokeilemme jälleen jotain uutta, sillä alumnin kesätapaaminen jär-
jestetään heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna (5.-7.7.), lisätietoa ta-
pahtumasta myöhemmin tässä kirjeessä.

Vielä tämän vuoden aikana olisi tarkoitus selkeyttää alumnin toimintaa ekä 
toiminnan muotoa. Esimerkiksi yhtenä selvitettävänä asiana on mahdol- 
linen rekisteröityminen yhdistykseksi. Yhteistyötä Tuotantotalouden kilta 
Indecsin kanssa etenkin viestinnän muodossa tullaan kehittämään.

Mukavaa juhannusta!

Terveisin,

Karim Hafez    
Alumnin puheenjohtaja 

 
Lassi Mäkinen
Alumnitoimari



Työ tai tekijä puuttuu? 
aTalent Recruiting on nuorten osaajien rekrytointiin erikoistunut yritys, joka
saattaa vuosittain sadat nuoret osaajat ja työnantajat yhteen. Tarjoamme
mahdollisuuksia teknilliselle-, kaupalliselle- ja IT-alalle aina opiskelun
ensimmäisistä vuosista pitkälle valmistumisen jälkeen.

Etsitpä sitten uusia mahdollisuuksia urallasi, tai yrityksesi kaipaisi nuorten
korkeakoulutettujen osaamista, voimme olla sinulle avuksi.

Työnhakijana hyödyt meistä parhaiten liittymällä rekisteriimme, jolloin
kuulet ensimmäisenä sinulle sopivista mahdollisuuksista. Jos taas etsit uusia
talentteja, asiantuntijamme vastaavat mielellään kaikkiin kysymyksiisi.
Lue lisää ja ota seuraava askel:

WWW.ATALENT.FI
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TÄRKEÄT LINKIT

Alumnirekisteri: https://www.indecs.fi/alumnirekisteri

Alumnin Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/TutaAlumniTampere

Alumnin LinkedIn-ryhmä: https://www.linkedin.com/groups/1575

Alumnin Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/JUfRC6hC7A99Yvm0tgPJRE

Hei siellä! Meille CGI:lle rekrytoidaan paljon uusia talentteja ja ha-
luttaisiin tutustua juuri sinuun! Ei ole väliä oletko vasta urasi alkuvai-
heessa vai jo hieman kokeneempi, asenne on kaikista tärkein. Tsekkaa 
kaikki avoimet positiot meidän nettisivuilta, tai pistä viestiä suoraan 
rekrytointi.fi@cgi.com. 
 
Mahtavaa kesää, toivottavasti tavataan pian!
 
Aurinkoisin kesäterkuin,
CGI:n rekrytiimi Eetu, Stella, Meri ja Tessa

https://www.indecs.fi/alumnirekisteri
https://www.facebook.com/groups/TutaAlumniTampere
https://www.linkedin.com/groups/1575
https://chat.whatsapp.com/JUfRC6hC7A99Yvm0tgPJRE
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@abbcareer 



Tulevat tapahtumat
Tervetuloa TuTa Alumnin kesämökille 5.7.-7.7.!

Ilmoittauduthan mukaan viimeistään 4.7. klo 23:59 tästä linkistä:  

http://lyyti.in/alumni_mokki aukeaa 20.6. klo 12

Perjantai-illalla täräytetään homma käyntiin alumnihallituksen kokouk- 
sella. Paikalle voi saapua jo perjantaiksi, mutta odotamme sinua  
erityisesti lauantaiksi. Lauantaina saunotaan, grillaillaan, uidaan, seu-
rustellaan ja pelataan pihapelejä vapaamuotoisesti. Hauskanpito jatkuu 
sunnuntain aamupäivään asti.

Mökki löytyy osoitteesta Papinsillantie 180, 30100, Forssa. Voit käy-
dä kurkistamassa lisätietoja mökin kotisivuilta täältä. Meille on varattu  
Aittahuvila ja rantasauna.

Alumni tarjoaa salaattia, perunoita ja vastaavia perustarvikkeita sekä aa-
mupalat. Juomat ja grillattavat hankitaan itse.

Nukkumapaikkoja löytyy enintään 20 hengelle, joten ne jaetaan ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Täyttele ilmoittautumiskuponki, vaikka piipah-
taisit vain päiväseltään. Lisätietoa lähempänä tapahtumaa sähköpostil-
la ilmoittautuneille!

Mökkivastaavat Mikael Ahonen ja Lotta Suni
mikael.ahonen@hotmail.com

Syksyn tapahtumat

Syksyllä pidetään tapahtuma tut-
tuun tapaan Tampereella. Päivä-
määrää ei ole vielä lyöty lukkoon, 
mutta tavoitteena on lähettää 
uusi kirje alumnille vielä ennen 
syksyn rientojen alkamista, jossa 
olisi kaikki tärkeät päivämäärät 
valmiina.

http://lyyti.in/alumni_mokki
http://www.kultakukkura.fi/tilat


BearingPoint is a management and technology consulting firm 
that helps leading organizations across the globe to accelerate 
their businesses - from strategy to implementation. Join us 
and you’ll be able to build a varied and rewarding career - in a 
supportive environment founded on our values of commitment, 
teamwork and excellence.

Accelerating  
our clients  
businesses

www.bearingpoint.com



Killan kuulumiset
Puheenjohtajan tervehdys

Vuoden vaihteessa Tampereella aloitti uusi yliopisto ja sitä kautta uusi 
ylioppilaskunta sekä teekkariyhdistys. Kuten syksyn alumnikirjeessä ker-
rottiin, opiskelijat ja tutkinnot ovat tällä hetkellä sijoitettuna Tekniikan ja 
luonnontieteiden tiedekuntaan ja henkilökunta on Johtamisen ja talouden 
tiedekunnassa. Kuluneena keväänä olemme Indecsillä olleet hyvin ak-
tiivisia edunvalvonnassa. Olemme päässeet keskustelemaan molempien 
tiedekuntiemme dekaanien kanssa sekä pitäneet tiiviisti yhteyttä tuotan-
totalouden yksikköön. Muutoksen tuulet ovat siis puhaltaneet, mutta näh-
däkseni asiat on sujuneet hyvin eikä monikaan asia käytännön opiskelija-
elämässä tai teekkarikulttuurissa ole muuttunut. 

Vuoden vaihteessa starttasi myös killassamme hyvinvoinnin teemavuosi, 
sillä opiskelijat voivat tutkimusten mukaan huonosti erinäisistä syistä niin 
henkisesti kuin fyysisestikin. Haluamme olla kiltana parantamassa jäse-
nistömme hyvinvointia sekä auttamassa heitä sen ylläpitämisessä.

Vuosijuhlia juhlittiin perinteiseen tapaan maaliskuun puolivälissä ja pää-
juhlapaikkana toimi tänä vuonna Hotelli Ilveksen juhlasali. Vuonna 2016 
aloitettua perinnettä jatkettiin ja vuosijuhlilla myönnettiin neljä ansio-
merkkiä. Merkit saivat Niklas Luukkanen, Petri Suomala, Tuomas Suomi 
ja Juha-Matti Väisänen pitkästä ja ansioituneesta työstä killan eteen. Li-
säksi killan jäsenistölle teetetyn äänestyksen tuloksen vuoden indecsläi-
seksi valittiin Anniina Morelius sekä vuoden tuotantotalouden opettajaksi 
Tommi Mahlamäki. 

Wapun aikana kevään kruunasi fuksien erinomainen suoritus Muumi- 
aiheisella jäynällään ja tänä vuonna Indecs meni ensimmäisenä koskeen! 
Jäynän voi käydä katsomassa osoitteessa https://www.youtube.com/wat-
ch?v=miNLn21ZPIo. 

Mukavaa kesän alkua kaikille!

Terveisin,

Elli-Noora Mäkitalo
Tuotantotalouden kilta Indecs ry:n puheenjohtaja 2019

Ps. Otan mielelläni vastaan kysymyksiä, ideoita tai ajatuksia Indecsin toi-
mintaan liittyen! Minut tavoittaa osoitteesta puheenjohtaja@indecs.fi

https://www.youtube.com/watch?v=miNLn21ZPIo
https://www.youtube.com/watch?v=miNLn21ZPIo


Tavoitteena
menestys?
Trainee-hakumme alkaa syksyllä – kuulet siitä
ensimmäisenä seuraamalla meitä somessa!

trainee.kpmg.fi

@KPMGFinland
#KPMGlife | #KPMGpeople

”Olen työskennellyt KPMG:n Transaction Services -tiimissä 
lähes vuoden ajan. Jo ensimmäisten päivien aikana olin mukana 
avustamassa yritysmyynnissä tehtävissä analyyseissä, ja 
olen sittemmin työskennellyt muun muassa yritysjärjestelyyn 
liittyvien riskien ja mahdollisten esteiden tunnistamisen, 
kauppahinnan määrityksessä avustamisen sekä liiketoimintojen 
eriyttämiseen liittyvien analyysien parissa. 

Avustan yritys- ja pääomasijoittaja-asiakkaitamme niin pieniin ja 
keskisuuriin yksityisyrityksiin kuin suurempiinkin pörssiyhtiöihin 
liittyvissä transaktioissa. Monipuoliset ja mielenkiintoiset 
työtehtävät sekä mukavat työkaverit takaavat töissä 
viihtymisen!”  

Tuomas Vaulanen 
Associate
Deal Advisory, Transaction Services
KPMG Oy Ab



ESTIEM LVIII Council Meeting Tampere 2019

Killan historiankirjoihin kirjattiin huhtikuussa – ensimmäisen kerran sit-
ten herran vuoden 95 –   ainutlaatuinen kunnia ESTIEMin liittokokouksen 
isännöimisestä Tampereella. Puolitoista vuotta kestänyt projekti huipentui, 
kun yli 300 tuotantotalouden opiskelijaa ja alumnia kokoontui päättämään 
tuotantotalouden opiskelijoiden yhteisistä asioista ja tulevaisuuden suun-
taviivoista Wapun kynnyksellä 8.-14.4.

Liittokokousviikkoon mahtui luonnollisesti paitsi työntäyteiset päivät  
kokoussaleissa, workshopeissa ja koulutuksissa, myös valikoima  
perinteistä tamperelaista teekkarikulttuuria esittelevää iltaohjelmaa.  
Tapahtumarikas iltaohjelma sisälsi muun muassa poikkeuksellisen koko-
luokan sitsit, suomalaisia urheilulajeja kuten kyykkää ja saappaanheittoa, 
saunomista kotimaisen luonnon henkeäsalpaavissa maisemissa (kts. kir-
jeen kansi) sekä arvokkaan gaalaseremonian Tampereen Raatihuoneella. 



Yli 30-henkisen projektitiimin työpanos läpi vuoden on ollut ihailtavaa, 
ja varsinaisen tapahtumaviikon aikana apuaan tarjonneiden vapaaeh-
toisten määrä nousi jopa yli 80. Yhteistä tekemistä läpileikkasi ja työn 
jäljessä näkyi vertaansa vailla oleva innostus, ahkeruus ja motivoitunei-
suus, mikä saikin huomattavan paljon kiitosta ja positiivista palautetta 
niin osallistujilta kuin central ESTIEMiltäkin. Mitä suurimmat kiitokset tä-
män ainutlaatuisen tapahtuman mahdollistamisesta kuuluu paitsi kaikille  
tapahtuman organisoinnissa mukana olleille, myös erityisesti UPM:l-
le, BCG:lle, Konecranesille, Abloylle, Tampereen yliopistolle sekä muille  
tapahtuman yhteistyökumppaneille.



Check our open positions
smartly.io/careers


