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Syksyn tapahtumat

Syksyn alumnitapahtuma järjestetään Tampereella 1.11.2019 klo 17 alkaen. Tapahtuman spon-
sorina toimii M-Files. Ilta aloitetaan M-Filesin toimistolta Hervannasta, josta jatketaan saunomaan ja 
vaihtamaan kuulumisia. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet lähetetään lokakuun alussa.

Alumnit ovat tervetulleita osallistumaan Tuotantotalouden kilta Indecsin jäsenistötapahtu-
maan 8.11. klo 18 alkaen Hervannassa. Näihin välillä ”vuosikurssien taisto” nimellä kutsuttuihin 
karkeloihin voi ilmoittautua oheisesta linkistä 11.10. alkaen! https://www.lyyti.in/Jasenistositsit_2839

Alumnin terveiset
Kesällä 2019 järjestettiin ensimmäistä kertaa Alumnin kesätapaaminen, joka keräsi parisen kym-
mentä Tampereen tuotantotalouden alumnia Forssaan viettämään aika pihapelien ja kuulumisien 
vaihdon merkeissä. Tapahtumassa kerätyn palautteen perusteella seuravaavalle alumnihallitukselle 
esitetään kesätapaamisen järjestämistä myös vuonna 2020.

Alumnihallitukseen etsitään vuodelle 2020 reippaita ja vastuullisia jäseniä. Valinnan hallituksen ko-
koonpanosta tekee nykyinen alumnihallitus yhteistyössä Tuotantotalouden kilta Indecsin kanssa. 
Alumnihallitukseen hakemisen ohjeet toimitetaan vuoden kolmannessa alumnikirjeessä marras-
kuussa. Hallitus nimetään joulukuun aikana ja aloittaa toimintansa tammikuussa.

Tuotantotalouden kilta Indecs täyttää ensi vuonna 34 vuotta. Vuosijuhlien mahdollistamiseksi 
Indecs etsii yhteistyöyrityksiä! Kaikki yhteistyö ja näkyvyys on räätälöitävissä yrityksen toiveiden 
mukaisesti. Jo 500€ on mahdollista päästä osasponsoriksi vuosijuhlille. Alumnikirjeen liitteistä löytyy 
vuosijuhlien sponsorointiin liittyvä materiaali. Muistakaa, että parhaat sponsorointimahdollisuudet 
myydään ensimmäisenä!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrepreneurial minds, passionate and easy-going consultants is 
what we are an global management and technology consultation is 
what we do! In Finland with about 100 employees we help clients 
from different industries to tackle challenges utilizing our teams’ 

expertise in financial services, technology advisory, digital strategy 
and transformation. 

Check out some interesting reads about us and our work written by 
our people: www.bearingpoint.fi/blog 

 

We are interested in hiring future talents around the year, apply for 
a job or leave an open application here: www.bearingpoint.fi/careers 



Indecsin puheenjohtajan tervehdys
Vuosi on kääntynyt syksyn puoleen ja on taas alumnikirjeen aika. Tähän asti vuo-
si 2019 on ollut Indecsillä kiireinen kaikilla sektoreilla, ja vauhti sen kun kiihtyy loppua kohden. 

Kesän aikana heinäkuussa järjestettiin perinteiseen tapaan KCP eli KesäCasenPurku täl-
lä kertaa Hämeenlinnassa Aulangon Suurella Huvilalla. Paikan päälle löysi mukavasti indecs-
läisiä ja kelit olivat mitä parhaimmat: lauantaipäivää vietettiin pitkälti pihanurmella aurinkoa ot-
taen. Osa myös kävi läheisellä golf-kentällä pelailemassa ja osa souti järven yli vierailemaan 
Aulangon näkötornilla. Kaiken kaikkiaan kyseessä oli taas kerran ikimuistoinen viikonloppu. 

Syksy on startannut myös vauhdilla uusien opiskelijoiden perehdyttämisellä yliopisto- ja kil-
taelämään. Tänä syksynä Indecsillä aloitti yhteensä noin 70 suomifuksia kandi- ja mais-
terivaiheessa ja 10 kv-fuksia. Fuksivuosi starttasi perinteisin menoin ensin sunnuntaina 
Kickstartilla ja maanantaista torstaihin perinteisellä fuksiviikolla. Mukaan mahtui taas niin koulu-
suunnistusta, grilli-iltaa, ESTIEM-infoa kuin pubirundiakin. Keskiviikon kyykkä ja kumipelausiso 
harjoittelut eivät sateen vuoksi onnistuneet Näyttelijänpuistossa, mutta tilalle kehitettiin Bomma-
rissa pienimuotoisempaa kumipelausisoa sekä rauhoittavaa joogaa. Fuksien haalariprojekti pä-
rähti käyntiin myös heti toisella kouluviikolla, mistä voit lukea lisää kirjeen myöhemmiltä sivuilta. 

Tänä vuonna Indecsin toimintaa on pyritty kehittämään paljon, ja tätä kehitystyötä jatketaan 
edelleen syksyn aikana. Kesällä hallituksen kokouksessa päätettiin hakea killalle y-tunnusta 
helpottamaan esimerkiksi laskutusta sekä mahdollistamaan MobilePayn käyttöönotto maksu-
välineenä. Kehitystyön tueksi toteutimme loppukeväästä jäsenistöllemme myös jäsenistökyse-
lyn, ja vastauksissa muun muassa pidettiin sporttitapahtumien lisääntymisestä sekä saatiin hy-
vää inputtia viestintäkanaviemme kehittämisestä. Parhaiksi tapahtumiksi nähtiin muutama vuosi 
sitten aloitettu tuotantotalouden opiskelijoiden risteily Tutanic, juuri viime viikkoina matkattu 
UlkoXQ sekä jäsenistösitsit, joille tänä vuonna myös alumneilla on mahdollisuus osallistua (li-
sätietoa alumnin terveisissä!). Kesän ajan Tuotantotalouden yksikön puolella oli myös pal-
kattuna meidän opiskelija miettimään, miten tuotantotalouden opintoja voitaisiin kehittää, sekä 
ideoimaan konkreettisia ehdotuksia näiden toteuttamiseksi. Näistä varmasti kuullaan vielä.

Syksyn isona hommana on tietysti taas ensi vuoden aktiivisten hallitustoimijoiden rekryä-
minen sekä muu yleiskokoukseen liittyvä valmistelu. Lisäksi normaalitoiminnassamme pyö-
rii sitsit, Kolmio-etkotapahtumat, Kolmiot, excursiot sekä sportti- ja muut hyvinvointita-
pahtumat. Kokonaisuudessa Indecsille kuuluu siis oikein hyvää ja vauhdikasta syksyä.

Mukavaa syksyn alkua kaikille!

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

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



Check our open positions at
smartly.io/careers

Our culture is
why our customers
and great talents
choose us and 
stay with us.



Mentorointiprojekti
Tuotantotalouden kilta Indecs järjestää jälleen tänä syksynä kehutun mentorointiprojektin, johon 
haemme innokkaita mentoreita 30.9.2019 mennessä! 

Mentorointi tarkoittaa nykyisen opiskelijan ohjausta sekä neuvontaa, mitä kautta mentori itsekin sa-
malla saa tulevaisuuden tekijöiden näkökulmaa ja pääsee muistelemaan omaa opiskeluaikaansa. 
Tapaamisten paikka, määrä ja aihe ovat täysin mentoroitavan kanssa päätettävissä yksilöllisesti. 

Projekti alkaa lokakuussa tiistaina 1.10. järjestettävällä aloitustilaisuudella, jossa on tarkoitus vie-
lä mainostaa mentorointiprojektia nykyisille opiskelijoille sekä esitellä tämän vuoden mentorit joko 
livenä, jos mentori pääse tulemaan paikalle tai vaihtoehtoisesti toisella tavalla, esimerkiksi videon 
muodossa. Tämän jälkeen opiskelijoilla on vielä muutama päivä aikaa hakea mentoroitavaksi ennen 
parien jakoa. Mentoroinnin on tarkoitus jatkua huhtikuuhun asti, jonka jälkeen kerätään vielä palau-
tetta pareilta projektin kehitystä varten.

Jos kiinnostuit, lue lisää alumnikirjeen liitteenä olevasta Mentorointi-infosta!

Kysymyksiä ja ilmoittautumislomakkeita voi lähettää osoitteeseen: julius.loikkanen@tuni.fi

Kaikki mukaan mentoroimaan!

Fuksien haalariprojekti
Indecsillä on ollut tapana, että fuksit myyvät joka vuosi itse mainospaikat haalareihinsa. Näin rahoi-
tamme omat haalarimme ja mahdolliset tulevat tapahtumat. Nyt lähestymmekin teitä alumneja, joilla 
opiskelut ovat jääneet taakse ja siirtyminen työelämään on tapahtunut. Kuten vanhan perinteen 
mukaan haalarit ovat iso osa teekkarikulttuuria ja näkyvät paljon tapahtumissa. Jos siis teidän 
yritystä kiinnostaa mainostila tai tämän vuoden haalariprojektin tukeminen ole yhteydessä 
haalariprojektin yritystiimiin pikimmiten!

Haalarimyyntivastaavat

Ellinoora Bilund
puh. 045 134 3793
Ellinoora.Bilund@tuni.fi

Roope Marttila
puh. 040 961 7323
Roope.Marttila@tuni.fi

Vilina Wikström
puh. 040 933 1303
Vilina.Wikstrom@tuni.fi

Indecs Haalaritiimi 2019:n puolesta,           
Puheenjohtaja Akseli Kivelä


