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When we are young, we often define ourselves through hob-
bies or dear free time pursuits. As we grow into adulthood and 
work becomes the most time-consuming activity, we face the 
challenge of combining free time with the busy working life. It 
seems like being busy – too busy even – has become somewhat 
of a status pursuit. At BearingPoint, we strive to act differently.
 
Two BearingPoint employees shared their experiences of bal-
ancing work with a dear hobby and what they bring back to 
their work from these free time activities. Read all about it here!
 
More about BearingPoint and careers with us: 
https://www.bearingpoint.com/en-fi/

How can hobbies 
enhance skills in 
business?

www.bearingpoint.com



Alumnin terveiset
Vuosi 2019 sisälsi alumnin perinteisiä tapahtumia, kuten Wappuboolin ja wapputeltan, mutta myös 
uusia kokeiluja, kuten rennot afterworkit alkuvuodesta sekä alumnin kesämökin heinäkuussa! Vuo-
den lopussa vierailtiin M-Filesin toimistolla Hervannassa parin kymmenen alumnin voimin ja alum-
nit osallistuivat aktiivisesti myös Indecsin vuosikurssien taisto -tapahtumaan. Ensi vuonna alumnin 
tavoitteena on muun muassa kehittää edelleen viestintätapoja sekä tapahtumia, joita järjestetään. 
Alumnikirjettä on pyritty lähettämään useammin tämän vuoden aikana ja ensi vuonna tavoitellaan 
neljän kirjeen vuositahtia.

Muistakaa pistää Tuotantotalouden kilta Indecsin vuosijuhlat kalenteriin, ne järjestetään 20.-
21.3.2020! Alumnille järjestetään erillinen ilmoittautuminen tuttuun tapaan. Mikäli edustamasi or-
ganisaatio haluaa tukea vuosijuhlien järjestämistä, kannattaa ottaa pikimmiten yhteys osoitteeseen 
vuosijuhlat@indecs.fi, sillä parhaat sponsorointimahdollisuudet myydään ensimmäisenä!

Nyt on aika kiittää ja kurmataa tästä vuodesta ja siirtää katseet kohti ensi vuotta...

Hae alumnihallitukseen
Jos intoa löytyy enemmän ja haluat olla mukana toiminnan toteuttamisessa ja ideoimisessa, hae 
alumnihallitukseen! Pistä vapaamuotoinen hakemuksesi tai kiinnostuksenosoituksesi osoit-
teeseen alumni@indecs.fi 15.12.2019 mennessä! Nykyinen alumnihallitus valitsee uuden alum-
nihallituksen hakemusten perusteella vuoden loppuun mennessä. Mikäli sinulle herää kysymyksiä 
toimintaan mukaan lähemisestä voit olla yhteydessä alumnitoimariin alumni@indecs.fi osoitteeseen!



Työ tai sen tekijä hakusessa? 
Ei kauaa. 

www.atalent.fi



Indecsin puheenjohtajan tervehdys
Kulunut vuosi on mennyt todella nopeasti ja paljon on ehtinyt tapahtua. Viime kirjeen jälkeen In-
decsillä on järjestetty muun muassa ESTIEMin Local Responsible Forumin, uusi yritysyhteistyöta-
pahtuma aamupaneeli suurella menestyksellä sekä useita sitsejä. Marraskuun alussa sitsasimme 
jo perinteeksi muodostuneilla koko jäsenistöllemme tarkoitetuilla sitseillä, ja tällä kertaa teemana 
oli aikakausien taisto. Tapahtumasta on muodostunut indecsläisille muutamassa vuodessa jo hyvin 
odotettu ja pidetty tapahtuma, ja tänä vuonna tapahtumaan osallistui jo yli kolmannes kaikista kil-
tamme jäsenistä. 

Kulunutta vuotta on luonnollisesti leimannut paljon uuden yliopiston ensimmäinen toimintavuosi. 
Kauhuskenaarioita ja pelkoja oli etukäteen paljon, mutta todellisuudessa lopulta kaikki on mennyt 
todella hyvin. Opiskelijoiden arjessa muutos on näkynyt vain vähän, ja Hervannan kampuksen pääs-
sä kaikki muutokset ovat sujuneet hyvin ja mutkattomasti. Yliopistojen fuusio on sen verran valtava 
projekti, että se tulee kestämään vielä useamman vuoden ennen, kun kaikki on saatu tehtyä, mutta 
tällä hetkellä tilanne näyttää ainakin hyvältä ja pahimmat pelot ovat hälvenneet. Koulutuspoliittista 
edunvalvontaa on tehty tänäkin vuonna paljon, sillä olemme vuoden varrella pitäneet tiiviisti yhteyttä 
kummankin tiedekuntamme dekaaneihin ja tuotantotalouden yksikön väkeen sekä opiskelijamme 
ovat toimineet hyvin aktiivisesti erinäisissä toimielimissä hallinnon opiskelijaedustajina.

Isoina loppuvuoden kehitystöinä ovat olleet yleiskokouksessa hyväksytyt ohjesäännöt: merkkiohje-
säännön muutokset sekä täysin uutena Indecsin reilun toiminnan ohjesääntö. Merkkiohjesäännön 
merkittävimpänä uudistuksena oli päätös hankkia killalle myös kapeaa kiltanauhaa hallituslaisille, 
jota saa käyttää edustustilaisuuksissa. Reilun toiminnan ohjesäännön ajatuksena on koota yhdelle 
paperille se, miten Indecsillä halutaan toimia ja millaista toimintaa edellytämme kaikilta. Reilun toi-
minnan ohjesääntö kuvastaa itselleni sitä, miten paljon killan toiminta on kehittynyt ja menee koko 
ajan enemmän ja enemmän ammattimaiseen suuntaan.

Killan syysyleiskokouksessa valittiin ensi vuodelle uusi upea ja motivoitunut hallitus. Hallituksen pu-
heenjohtajana 2020 toimii Leevi Törnblom. Itselläni olo on haikea, kun puheenjohtajatehtävät loppu-
vat pian. Vuosi on ollut mielettömän opettava ja parasta siitä ovat tehneet kaikki upeat indecsläiset, 
joiden kanssa näitä hommia on saanut tehdä, sekä eri sidosryhmien ihmiset, joihin olen tänä vuonna 
tämän pestin kautta saanut tutustua. Sivuun siirtymistä helpottaa, kun tietää, että killan toiminta tu-
lee ensi vuonnakin olemaan hyvissä käsissä. Olen varma, että seuraava hallitus tulee tekemään ja 
saavuttamaan ensi vuoden aikana paljon.

Oikein hyvää joulun aikaa ja uutta vuotta 2020 kaikille!

Ystävällisin terveisin,
Elli-Noora Mäkitalo
Vielä hetken Tuotantotalouden kilta
Indecsin puheenjohtaja



Interested in solving 
operations problems?
McKinsey Helsinki is looking for 
talent! If you have 3-10 years of work 
experience in the operations field,  
such as in manufacturing, supply 
chain, or operations consulting,  
you have progressed at a fast pace  
in your career, and you enjoy solving  
problems and leading people, start 
your journey with us.

Visit www.mckinsey.fi to submit 
your application.
 
To learn more, call our recruiter 
Eva Brander +358 9 6157 1735.


