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Lassi Mäkinen
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Sisällys
Alumnin terveiset
Killan terveiset
Alumnimökki
Indecsin mentorointiprojekti

Could
consulting
be your
next career
move?
Looking for a new spin on
your career? McKinsey Helsinki
is looking for experienced
professionals! We look for
exceptional people from a
variety of fields and professions.
Whatever your background –
we would like to hear from you!
Find out more about our
roles at www.mckinsey.fi.
To learn more, call our recruiter
Eva Brander +358 9 6157 1735.

Olli Salo, Partner
Helsinki Office

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
Hei Alumni!
No tänä vuonna ei alumnitoiminta ole noudattanut normaalia kaavaa ja olemme joutuneet tekemään osamme pitäessämme huolta, että yleisiä turvallisuusohjeita on noudatettu. Tämän johdosta jouduimme perumaan kaikki Wappujuhlamme. Tulemme kehittämään jotain muuta kivaa kesän
jälkeen, jotta saamme mukavan tapaamisen syksylle ja ihmiset verkostoitumaan ja muistelemaan
hyviä aikoja. Ennen tätä syksyn Wapputapahtumaa tulemme kuitenkin järjestämään jo perinteisen
kesämökin, jonne Alumneja voi kerääntyä nauttimaan Suomen luonnosta ja mahtavasta seurasta.
Myös muuta vapaampaa toimintaa on suunnitteilla niin Helsingin kuin Tampereen suunnalle.
Kesätapaaminen mökillä järjestetään 11.-13.9.2020 (Pe-Su) ja paikalla voi olla sunnuntaihin asti klo
12:00. Tapahtumasta lisää tässä kirjeessä.
Poikkeusoloissa myös alumnitoiminnassa ei ole tapahtunut mitään maailmaa järisyttävää. Voimme
iloksenne kertoa että hallitus on terve ja tehnyt työtä taustalla, jotta saamme järjestettyä alumneja
kiinnostavia tapahtumia myös tulevaisuudessa. Mikäli alumneilla on ideoita uusista tapahtumista tai
toiminnan kehittämisestä, niin voitte aina olla puheenjohtajaan yhteydessä. Jos taas haluaa päästä tarkemmin juttelemaan tuotantotalouden nykytilasta ja opiskelijoiden ajatuksista tai antamaan
vinkkejä nuorille tutalaisille, kannattaa tutustua tutuksi tulleen mentorointiprojektin materiaaleihin.
Pääkohdat löytyvät kirjeen lopusta ja tarkemmat tiedot mukana olevista liitteistä.
Oikein mahtavaa kesän jatkoa kaikille!
Karim Hafez
Puheenjohtaja
Perttu Laiho
Alumnitoimari

Indecsin puheenjohtajan tervehdys
Moro!
Indecsin kevät 2020 on nyt paketissa, eikä tällaista kevättä ollakaan killan
historiassa ennen nähty. Vaikka killan toiminta on ottanut hieman osumaa,
tästäkin pilvestä on pyritty löytämään hopeareunus.
Viime alumnikirjeen jälkeen ehdittiin järjestää muun muassa erittäin onnistuneet
Tutapäivät. Juuri ennen vuosijuhlia jouduimme kuitenkin perumaan käytännössä
kaikki keväälle suunnitellut tapahtumat, ja pian sen jälkeen yliopisto sulki ovensa.
Mitä jää jäljelle, jos tapahtumia ei voi järjestää ja kiltahuoneelle ei pääse? Kevään aikana on järjestetty etätapahtumia, kuten teekkarihenkisiä pallopelejä
Zoomin välityksellä. Jäsenistön hyvinvoinnista on huolehdittu esimerkiksi Indecsin, Man@gerin ja Autekin välisellä kilometrienkeräyskisalla. Killan tärkeimpiä
tehtäviä on yhteisöllisyyden luominen, ja sitä on lopulta vaikeaa yrittää toteuttaa
etänä.
Joihinkin killan tehtäviin olosuhteet eivät kuitenkaan ole juuri vaikuttaneet.
Killalle ollaan kirjoittamassa uutta pitkän aikavälin toimintasuunnitelmaa, strategiaa ja varallisuudenkäyttösuunnitelmaa. Näitä varten toteutettiin strategiakysely, johon saatiin mukavasti vastauksia. Kiitos siitä alumnillekin! Lisäksi kilta
on saanut olla aktiivinen edunvalvontarintamalla, kun tuotantotaloutta ollaan
viemässä kokonaan joko johtamisen ja talouden tai tekniikan ja luonnontieteiden
tiedekunnan yhteyteen. Lisäksi killan nettisivujen uudistusprojekti on edennyt.
Indecsin katse on tulevaisuudessa, vaikka se onkin sumuinen: syksyn toimintaympäristön epävarmuuden voidaan ajatella olevan joko tasoa kaksi tai kolme (Courtney et al. 1997). KCP saatetaan pystyä järjestämään normaalisti, fuksiviikokin
ehkä. Syksylle siirretyn Wapun kohtalo on auki. Kevätyleiskokousta jouduttiin
siirtämään, ja se järjestetään poikkeuksellisesti syyslukukauden alussa. Onpahan
syksylle spekuloitu lisäksi ainakin jonkinlaista killan 34. vuosijuhlia korvaavaa
tapahtumaa ja ulkoexcua korvaavaa kotimaan semirankka-excua. Alumnin kannattaa pitää mielessä myöhemmin syksyllä järjestettävät jäsenistösitsit, jotka
toivottavasti ainakin pystytään järjestämään.
Alumni kuulemma pitää menneiden muistelusta. Ylioppilaskunnan tämän vuoden
toiminta-avustushaussa arvosteltiin järjestöjen toimintaa vuonna 2019. Tulokset
saapuivat äskettäin, ja Indecs sai 92 pistettä sadasta. Ainakin viime toimikaudella
kiltamme toiminta oli siis varsin laadukasta.
Olosuhteet huomioiden killallamme menee siis varsin hyvin. Seurailemme tilannetta, ja odotamme syksyllä avautuvia mahdollisuuksia innolla. Kuten aina,
kysymykset, ideat ja ajatukset voi laittaa osoitteeseen puheenjohtaja@indecs.fi
tai Telegramissa @leevitee. Mukavaa kesää kaikille!
Terveisin
Leevi Törnblom
Puheenjohtaja 2020
Tuotantotalouden kilta Indecs ry
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CFO 4.0

Read our new research report about the digital
transformation in the ﬁnancial function

BearingPoint has published a new piece of research on the digitalization of
the ﬁnancial function on European organizations. The CFO 4.0 Study was
conducted in six European countries, Finland being one of them. It sheds
light on the characteristics of the CFO function, the technologies they are
using and the actions the are planning to take to get the most out of
digitalization.
This is a good read for anyone who would like to pursue a career in a
ﬁnancial role or is studying related subjects. It also includes some real
client cases, which give you a glimpse of what kinds of projects our
consultants do.

Find out more and download the study:
https://bit.ly/3d20XBD
For more information about careers at BearingPoint, check out our
careers page:
https://www.bearingpoint.com/en-ﬁ/our-people/careers/

Alumnimökki
Tervehdys!
Alumni-KCP:n ajaksi on varattu 11.-13.9. viikonloppu. Saapuminen perjantaina klo 16:00 alkaen ja lähtö
sunnuntaina klo 12:00 mennessä. Tarjolla sauna, palju ja laavu mökin lisäksi. Perustarvikkeita (perunat,
grillihiilet, jne.) hankitaan keskitetysti ja veloitetaan osallistujilta. Kyseessä on karkeasti 5-10€/hlö suuruinen
summa. Mökkiviikonlopun aikataulua ja ohjelmaa on jo alustavasti suunniteltu. Perjantaina saapumisen
jälkeen on halukkaille tarjolla asiapitoisempaa ajanvietettä, kuten syksyn tapahtumien suunnittelua ja muita
käytännön asioita alumnitoiminnan hyväksi. Launtaille on varattu kevyttä aktiviteettia mökkiolympialaisten
muodossa. Sunnuntai on varattu pakkaamiseen ja alustavaan siivoamiseen.
Ilmoittautuminen avataan syksyllä lähempänä tapahtumaa.
TLDR:
Mitä: Alumni-KCP 11.-13.9.2020
Hinta: 5-10€ grillihiilistä ja vastaavista per osallistuja
Missä: Katso alla oleva linkki
Lisäinfo: Tiedotus syksyllä alumnikanavissa
Kysymyksiä voi esittää mökkitiimille:
Lotta Suni: +358 407040447
Mikael Ahonen: +358 400514254
Linkki:
https://www.evonluonto.fi/property/evon-erahuvila/?fbclid=IwAR1FTKbqV3cn4gv9ypwhFAuJoJYqQfmcOJGC9xKQBx4rt8-47PeWiVdSxg

Mentorointiprojekti
Tuotantotalouden kilta Indecs järjestää jälleen tänä syksynä kehutun mentorointiprojektin, johon
haemme innokkaita mentoreita 31.8.2020 mennessä!
Mentorointi tarkoittaa nykyisen opiskelijan ohjausta sekä neuvontaa, mitä kautta mentori samalla
saa tulevaisuuden tekijöiden näkökulmaa ja pääsee muistelemaan omaa opiskeluaikaansa.
Tapaamisten paikka, määrä ja aihe ovat täysin mentoroitavan kanssa päätettävissä yksilöllisesti.
Projekti alkaa syyskuussa maanantaina 21.9. järjestettävällä etäaloitustilaisuudella, jossa on
tarkoitus vielä mainostaa mentorointiprojektia opiskelijoille sekä esitellä tämän vuoden mentorit
Teamsin välityksellä. Tämän jälkeen opiskelijoilla on vielä muutama päivä aikaa hakea
mentoroitavaksi ennen parien jakoa. Mentoroinnin on tarkoitus jatkua huhtikuuhun asti, jonka
jälkeen kerätään vielä palautetta pareilta projektin kehitystä varten.
Jos kiinnostuit, lue lisää alumnikirjeen liitteenä olevasta Mentorointi-infosta!

Ilmoittaudu mukaan! Ilmoittautuminen on jo auki!
Linkki ilmoittautumiseen: https://forms.gle/5tJ7xxEBovPEfwVc8

Tänä vuonna mentorointiprojektista vastaa Henna Kyntäjä. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen
henna.kyntaja@tuni.fi

Kaikki mukaan mentoroimaan!

Työ tai sen tekijä hakusessa?
Ei kauaa.

www.atalent.fi

