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Tärkeitä linkkejä
Alumnirekisteri

https://indecs.fi/alumnirekisteri/

Alumnin Facebook-ryhmä

https://www.facebook.com/groups/TutaAlumniTampere

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

Alumnin nettisivut
https://alumni.indecs.fi/

Palautelomake

alumni.indecs.fi/palaute
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Alumnihallituksen terveiset
Hei Alumni!

Alumnin etäwappuboolissa julkaistiin alumnin uusi logo, jota tulemme
päivittämään materiaaleihin sitä mukaan, kun materiaaleja saamme tehtyä.
Isot kiitokset vielä kerran alumnihallituksen puolesta kaikille logokisaan
osallistuneille! Kaikki ehdotukset olivat hyviä, mutta lopulta alumnien
enemmistö kannatti nyt valittua teosta. Muutenkin etäwappuboolia voidaan
varovasti pitää onnistuneena tapahtumana, ainakin palautteen ja
osallistujamäärän perusteella. Toivotaan kuitenkin, että ensi vuonna
saisimme järjestää sen vihdoin lähes entiseen tapaan.
Tätä tekstiä kirjoitettaessa näyttää siltä, että koronatilanne helpottaisi
hieman kesäksi. Tämä tarkoittaa tietysti sitä, että alumnin kesätapaaminen
voidaan järjestää. Kesätapaaminen järjestetään joka vuosi syyskuun
ensimmäisenä viikonloppuna, jotta se olisi helpompi muistaa ja laittaa
vuosittain kalentereihin. Lisätietoa tapahtumasta löytyy tästä kirjeestä.
Kesätapaamisen jälkeen katseet kääntyvät kohti syksyä, mutta vielä on liian aikaista sanoa, voidaanko syksyllä
Tampereella järjestää tapahtumaa. Syystapahtuman yksityiskohdista ja järjestysmuodosta seuraa lisätietoa
alkusyksystä, mahdollisesti kesätapaamisen aikoihin. Mikäli sinulla on ehdotuksia tapahtumiin tai toimintaan
liittyen, voi nykyään alumnihallitukseen olla yhteydessä myös lomakkeen kautta, joka löytyy osoitteesta
alumni.indecs.fi/palaute.
Mukavaa kesän jatkoa kaikille ja nähdään kesätapaamisessa!
Lassi Mäkinen
Puheenjohtaja, alumnihallitus
Jonna Auvinen, alumnitoimari

We are constantly looking for future talents. Whether you study or have studied engineering, business or something in
between, you can find an interesting job in our company. At Valmet the best talent from variety of backgrounds come
together! Join the team!www.valmet.com/careers
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Killan kuulumiset
Moikka!
Vuosi 2021 alkaa olla jo puolivälissä ja on taas hyvä aika muistella menneitä.
Killassa on kevään aikana ehtinyt tapahtua huimasti koronasta huolimatta.
Huhtikuussa pidettiin Indecsin historian ensimmäinen etäyleiskokous.
Yleiskokouksessa hyväksyttiin tavalliseen tapaan edellisen vuoden
tilinpäätös ja toimintakertomus ja vuoden 2020 toimijoille myönnettiin
vastuuvapaus. Etäyleiskokouksen onnistuminen etänä oli suuri
kysymysmerkki, mutta näin jälkikäteen voi todeta hyvän valmistautumisen
tuottaneen tulosta.
Huhtikuussa Indecs järjesti huimat 11 etätapahtumaa ja jo melkein
perinteeksi muodostuneen kilometrikisan. Koko kuun kestänyt kisa Autekia,
Man@geria ja TiTeä vastaan todisti taas indecsläisten lenkkikunnon, kun
nappasimme kisan voiton. Sopeutuminen koronatilanteeseen tapahtumien
osalta on onnistunut hienosti. Jokainen tapahtumajärjestäjä on tehnyt
suuren työn jaksaessaan kehittää toimintaa poikkeusaikana.
Kevään aikana päästiin myös juhlimaan EtäWappua. TREYn järjestämä Wappu kesti tavalliseen tapaan noin 2,5
viikkoa ja sen aikana järjestettiin perinteinen Teemunkierros. Etätoteutuksesta huolimatta Wappu toi lisää
toivoa paluusta normaaliin.
Lisää muistelua menneisyydestä toi kevään toiminta-avustushakemuksen tulokset. Indecsin toiminta vuonna
2020 oli edelleen hyvällä tasolla, mutta tiettyjä kehityskohtiakin löytyi. Erityisen laadukasta toiminta oli
yhdenvertaisuuden huomioimisessa ja tapahtumissa, mikä lämmittääkin vanhan tapahtumavastaan mieltä.
Killan terveisten lopussa on aika kääntää katse tulevaisuuteen. Indecsin KCP ollaan järjestämässä
mahdollisimman normaaliin tapaan heinäkuun lopussa, mikäli koronatilanne sen sallii. Myös 35. vuosijuhlat
ollaan järjestämässä. Pääjuhla on 28.8. ja silliaamiainen järjestetään 29.8. koronavarauksella. Kannattaa siis
seurata tiedotusta ja ilmoittautua juhlimaan Indecsin puolipyöreitä!
Mikäli tulee kysyttävää tai kehitysideoita, minuun voi olla yhteydessä telegramissa @emmalindfors tai
sähköpostilla puheenjohtaja@indecs.fi.
Mukavaa kesää!
Emma Lindfors
Puheenjohtaja 2021
Tuotantotalouden kilta Indecs ry
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Yksikön kuulumiset
Alkukesän lämmössä kuulumisia kirjoittaessa Tuta-yksikköön kuuluu hyvää.
Koronarajoitusten leimaama lukuvuosi alkaa olla kohta päätöksessä ja
kesälomat odottavat. Etätyöhaasteista huolimatta työ on jatkunut kaikilta
osiltaan tuloksellisena mihin voidaan olla tyytyväisiä. Uuden lukuvuoden
alkaessa keskitytään elokuusta alkaen toiminnan palauttamiseen vähitellen
kampukselle, ottaen huomioon myös hyvät uudet käytännöt, joita on etätyön
aikana opittu. Tärkeää on huomioida erityisesti ensimmäisen ja toisen vuoden
opiskelijat ja heidän opastamisensa kasvokkain työskentelyyn.
Tuotantotalouden toiminta yhdistyneessä Tampereen yliopistossa on löytänyt uomansa. Työtä tehdään
toiminnan kehittämiseksi ja onnistumisia tulee. Strategiatyö vuoteen 2025 on käynnissä osallistaen koko yksikön
henkilökunnan. Professori Tuomas Ahola on aloittanut tuotantotalouden DI-ohjelman uutena vastuullisena
johtajana hyvällä energialla ja on ryhtynyt aktiiviseen työhön ohjelmamme analysoimiseksi ja kehittämiseksi.
Henkilöstösuunnittelu- ja rekrytointiprosessit toimivat. Vuoden alussa Tutalla aloitti yliopistotutkijana Ulla Saari
joka vuoden Jönköpingin yliopistossa vietettyään palasi Tampereelle. Mohammad Moshtari eteni tenure track
polulla Associate Professoriksi. Vuoden loppuun mennessä odotetaan uusia professorinimityksiä tuotannon ja
toimitusketjun hallinnassa ja kannattavuuden johtamisessa. Tutkimusrahoituksen hankinnassa viimeisin
merkittävä saavutus on professorien Saku Mäkisen ja Teemu Laineen tutkimusryhmien osallisuus toiseen TAU:n
kahdesta ensimmäisestä tutkimusalustasta TAU Research Platform for Climate Neutral Energy and Society, jota
vetää politiikan tutkimuksen professori Pami Aalto.
Kevään todistusvalinnan alustavat tulokset DI-tutkintohaussa kertovat hyvää Tampereen tuotantotalouden
houkuttelevuudesta. TAUn tekniikan ohjelmissa merkittävää pisterajojen nousua oli materiaali- ja
rakennustekniikassa, teknisluonnontieteellisessä, bioteknologiassa ja tuotantotaloudessa. Yliopistomme
tekniikan taso on tällä kriteerillä tarkasteltuna hyvä kansallisessa vertailussa. Top6-ohjelmista puolet on
Tampereella ja puolet Aallossa. Tampere on vakaasti haastajana toiseksi halutuimpana tuotantotalouden
ohjelmana.
Jussi Heikkilä, professori, Tuotantotalouden yksikön päällikkö

ALUMnin vuosikello
Muistutus vielä alumnin vuodesta. Alumnin vuosi näyttää suunnilleen tältä:
Helmikuu: 1. alumnikirje
Huhtikuu: Alumniwappubooli viikko ennen wappua
Toukokuu: Alumnin wapputeltta Koskipuistossa Kasteen aikana
Kesäkuu: 2. alumnikirje
Syyskuu: Alumnimökki kuun 1. viikonloppuna (3-5.9.2021)
Lokakuu: 3. alumnikirje
Marraskuu: Tampereen alumnitapahtuma kuun 1. viikolla
Näiden lisäksi vuosittain pyritään järjestämään pienempiä ja lyhyemmällä varoitusajalla järjestettäviä
alumnitapahtumia, joista viestitään alumnin Facebook- ja Linkedin-ryhmissä.
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Alumnihallitus 2021

Lassi Mäkinen
Puheenjohtaja

Aleksi Salmensuu

Karim Hafez

Miika Haggren

Mikael Ahonen

Juha-Matti Väisänen

Lotta Suni

Risto Kurppa

ALUMnin seuraava tapahtuma:
Alumnin kesämökki 3.-5.9.2021
Tervetuloa TuTa Alumnin kesämökille 3.9. - 5.9.!
Perjantai-illalla täräytetään homma käyntiin alumnihallituksen kokouksella. Paikalle voi saapua jo perjantaiksi,
mutta odotamme sinua erityisesti lauantaiksi. Lauantaina järjestetään mökkiolympialaiset, grillaillaan, uidaan,
seurustellaan ja pelataan pihapelejä vapaamuotoisesti. Hauskanpito jatkuu sunnuntaihin aamupäivään asti.
Mökkitiimi hankkii perustarvikkeita (perunoita, salaattia, sinappia, hiiliä yms.) keskitetysti ja veloittaa noin 5-10€
summan osallistujilta näiden kulujen kattamiseen. Omat juomat ja grillattavat mukaan kuin myös pyyhkeet ja
lakanat!
Nukkumapaikkoja löytyy sisältä alustavasti 16 hengelle. Isolla pihamaalla mahtuu majoittumaan myös omassa
teltassaan.
Kerää kaverisi mukaan, ja tule käymään vaikka päiväseltään!
Tarkemmat ohjeet lähetetään pian ilmoittautumisen päätyttyä.
Mökkivastaava Mikael Ahonen: mikael.ahonen@hotmail.com.
Missä: Hepolahdentie 62, 36660, Pälkäne.
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/alumnin_kesamokki_2021
ilmoittauduthan viimeistään 26.8. klo 20 mennessä!
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Mentorointiprojekti
“Uusia kokemuksia, mielenkiintoisia keskusteluja ja uusia näkemyksiä”, “Mentorointi on ollut erittäin
hyödyllistä ja hedelmällistä.” - Edellisten vuosien mentoreilta
Tuotantotalouden kilta Indecs järjestää jälleen tänä syksynä kehutun mentorointiprojektin, johon haemme
innokkaita mentoreita 15.9.2021 mennessä!
Mentorointi tarkoittaa nykyisen opiskelijan ohjausta sekä neuvontaa, mitä kautta mentori itsekin 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 20.9. järjestettävällä aloitustilaisuudella, jossa on tarkoitus vielä
mainostaa mentorointiprojektia nykyisille opiskelijoille sekä esitellä tämän vuoden mentorit. 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 ja ilmoittaudu mukaan!
Linkki: https://forms.office.com/r/MqgZTMpmWd
Mentorointiprojektista vastaa tänä vuonna Tuomas Haanpää. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen
tuomas.haanpaa@tuni.fi
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