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Alumnihallituksen kokoonpano

Karim Hafez Mikael Ahonen Lotta Suni Juha-Matti Väisänen

Risto Kurppa Lotta Hämäläinen Lassi Mäkinen Aleksi Salmensuu
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Sisällys

Alumnin terveiset

Wappubooli koittaa 17.4.2020

Killan terveiset



We’re  
looking 
for  
talent.
Looking for a new spin in your career? McKinsey 
Helsinki is looking for experienced professionals!

We look for exceptional people from a variety  
of fields and professions. Whether you are an  
operations professional, a digital enthusiast, or an 
experienced consultant – there’s a place for you! 

Find out more about our roles at
www.mckinsey.fi.

To learn more, call our recruiter 
Eva Brander +358 9 6157 1735.



Alumnin terveiset

Aina 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

Tervehdys tuotantotalouden alumni. Vuoden 2020 alumnihallitus on kokoontunut tammikuussa ja 
suunnitellut vuoden tulevia tapahtumia. Perinteinen wappubooli järjestetään huhtikuussa ja siitä 
infoa seuraavassa osiossa. Lisäksi järjestetään alumnin kesämökki ja syksyn alumnitapahtuma. 
Uutena kokeiluna on tuotu esille Metro-XQ, joka toteutettaisiin Helsingissä  metropysäkkien varrella 
olevissa anniskeluravintoloissa.

Tavoitteena on lisäksi panostaa alumnin näkyvyyteen killan jäsenistön suuntaan edellisen vuoden 
tavoin. Fuksien pubirundille osallistutaan rastin muodossa, jolloin konkreettisesti fuksit tapaavat 
alumnin edustajia.

Tapahtumista ja niiden tarkemmista ajankohdista tiedotetaan lähempänä tarkemmin alumnin tiedo-
tuskanavien kautta, kun päivämäärät saadaan lukittua.

Terveisin,
Perttu Laiho 
Alumnitoimari





Wappubooli 17.4.2020

Se on täällä taas, TuTa-alumin wappubooli! Tule tervehtimään tuttuja ja nauttimaan 2 viik-
koa kestävästä Wapusta aikaisemman yhden viikon sijaan. 

Alumnin wappubooli järjestetään tänä vuonna Creators Oyn ja Wunderdogin yhteistyönä. 
Tapahtuma alkaa perinteiseen tapaan noin klo 18 ja jatkoille siirrytään noin klo 21 aikaan. 
Tapahtuman Lyyti-ilmoittautuminen aukeaa 24.2.2020 klo 12 ja paikkoja on varattu noin 
70 osallistujalle. Tapahtumassa tarjolla mahdollisuus hankkia itselleen Wapun laadukkain 
julkaisu eli Tamppi. 

Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/TUTA_alumniwappubooli2020



Indecsin puheenjohtajan tervehdys

Moro!

Vuosi on vaihtunut, niin myös Indecsin puuhasteluporukka. Olemme saaneet juuri valittua tiimiläisiä 
toimareiden avuksi, nyt hallitusta ja tiimiläisiä on kaikkiaan 46 henkilön edestä. Alkuvuosi on kulunut 
hallituksen vaihtumiseen liittyvien haasteiden kanssa painimiseen ja uuden opetteluun. Hallituksem-
me historia on siis toistaiseksi vielä lyhyt. Ja koska en siksi voi enempää tarrata menneisyyteen, 
keskityn tulevaan.

Tänä vuonna hallituksessa on kaksi uutta toimaripestiä, reissuexcutoimari ja webmaster. Ulkoexcun 
järjestää yritysvastaavan sijaan reissuexcutoimari, näin yritysyhteistyön edistämiseen jää enemmän 
resursseja. Syksystä reissuexcutoimarilla on aikaa valmistella semirankkaa seuraavan vuoden al-
kuun. Webmasterin vastuulla on Indecsin nettisivujen uudistaminen. Tavoitteina on muun muassa 
päivittää ulkonäköä ja helpottaa ylläpitoa. Tutapäivätoimaria ei myöskään ole joka vuosi hallitukses-
sa: tutapäivät järjestetään tänä vuonna Tampereella, viikko ennen vuosijuhlia.

Indecs kokeilee tänä vuonna hakijamarkkinointia. Helmikuun lopussa pidetään uudenlainen tapah-
tuma, abi-ilta. Mukana on Indecsin jäsenistöä, Tuotantotalouden yksikön edustaja ja mahdollisesti 
muutama alumni. Tapahtumaan mahtuu 60 potentiaalista hakijaa, jotka toivottavasti illan jälkeen 
tietävät mitä tuotantotalous on.

Taloussektorilla on ahkeroitu jo alkuvuodesta. Pankkia on vaihdettu parempaan, ja vuodenvaihtees-
sa käyttöön otetut sähköiset kulukorvaukset toimivat erinomaisesti. Tämän kirjoituksen julkaisuhet-
kellä Indecsillä toivottavasti on jo käytössään MobilePay.

Siinä puheenjohtajan kuulumiset tältä erää, mukavaa kevättä kaikille! Kysymykset, ideat ja palaut-
teen voi osoittaa allekirjoittaneelle, puheenjohtaja@indecs.fi.

Ystävällisin terveisin,
Leevi Törnblom
Tuotantotalouden kilta
Indecsin puheenjohtaja




