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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:
HAE ALUMNIHALLITUKSEEN!

Hei Alumni!
Kesän lopulla, syyskuun ensimmäisen viikon viikonloppuna alumni
kokoontui kesätapaamiseen Pälkäneelle, jonne saatiin ennätysmäärä
osallistujia, lähes 30. Osa alumneista saapui tuttuun tyyliin jo perjantaina ja
ensimmäinen ilta sujuikin rennossa meiningissä saunaa sekä paljua
lämmitellessä.
Lauantain pääohjelman, mökkiolympialaiset, suunnitteli Juha-Matti ja
ohjelman fasilitoi Risto. Huikean tasaisen kilpailun lajeihin kuuluivat muun
muassa juoman juominen ilman käsiä, joukkuepiilonen ja taito/tieto/voima mittely. Kisalajien jälkeen tunnelmaa vietiin tuttuun tapaan eteenpäin paljun
ja saunan merkeissä tähtitaivasta ihastellen. Muutamat rohkeat
uskaltautuivat jopa uimaan!
Alumnimökistä on muodostunut muutamassa vuodessa perinne, jota aiotaan edelleen jatkaa. Merkkaa siis
vuoden 2022 syyskuun ensimmäinen viikonloppu (2.-4.9.2022) kalenteriisi, sillä silloin on ensi vuoden
alumnimökki.
Koronarajoitusten hellitettyä saimme syksyn alumnitapahtuman suunniteltua ja se järjestetään Tampereella
Teerenpelissä 5.11.2021. Mukaan mahtuu vielä! Syksyn alumnitapahtuman jälkeen alumnihallituksen fokus
siirtyy vuoteen 2022, jolloin voidaan toivottavasti järjestää niitä uusia tapahtumakonsepteja kokeiluina, joita jo
vuonna 2019 aloitettiin suunnittelemaan.
Uusia avauksia ja ideoita ensi vuodeksi pallottelemaan ja toteuttamaan tarvitaan aktiivisia alumneja. Tehtävät
sopivat niin vastavalmistuneille kuin kokeneillekin, mikäli motivaatiota ja halua kehittää toimintaa riittää. Haku
on nyt auki ja hakuaika kestää 27.12.2021 klo 23:59 asti. Haku tapahtuu alla olevan Google Forms -linkin kautta,
johon voit kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuksesi tai kiinnostuksesi alumnitoimintaan. Nykyinen alumnihallitus
valitsee uuden alumnihallituksen ja ilmoittaa sen ensi vuoden alussa. Jos sinulle herää kysymyksiä toiminnasta
tai mukaan lähtemisestä, ole yhteydessä alumnitoimariin osoitteessa alumni@indecs.fi .
Google Forms: https://forms.gle/HLZPnMN7Qcpdpfuc9
Mukavaa alkavaa syksyä ja nähdään alumnin tapahtumissa!
Lassi Mäkinen
Puheenjohtaja, alumnihallitus

Moikka!
Toivottavasti olette nauttineet tämän vuoden alumnikirjeistä! Tämä kirje on vuoden viimeisin, joten
seuraavan kerran täällä kirjoittelee uusi alumnitoimari ja toimintaa järjestää uudistunut alumnihallitus!
Itse olen nauttinut toiminnan kehittämisestä ja onkin hienoa, että lopultakin meillä on esimerkiksi oma
logo ja lukkoon lyöty alumnin vuosikello! Toivottavasti tämä auttaa kaikkia alumneja pääsemään
paremmin vuoden huikeimpiin tapahtumiin!
Mukavaa vuoden jatkoa ja nähdään tulevissa alumnitapahtumissa!
Jonna Auvinen
alumnitoimari
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Killan kuulumiset
Moikka!
Uusi syksy ja uudet fuksit ovat saapuneet Indecsille! On ollut huikeaa
seurata jälleen kerran uuden vuosikurssin integroitumista yliopistoelämään.
Fuksien innostus kiltatoimintaan näkyy jo nyt ja syksyn tiimihaussa mukaan
valittiinkin seitsemän fuksia. Myös haalariprojekti on edennyt mallikkaasti ja
haalarisaunaa päästäänkin viettämään pian.
Indecsin toiminta on rajoitusten löyhentyessä lähtenyt isolla vaihteella
käyntiin. Tapahtumia järjestetään enemmän kuin koskaan ja toimintaa
kehitetään hirveällä innolla. Uusia toimintatapoja on kehitetty tilanteeseen
sopivaksi, mutta näistä saadaan varmasti oppia myös tulevaan! Killan 35.
vuosijuhliakin päästään vihdoin juhlimaan 13.11.!
Vastoinkäymisiltä ei kuitenkaan ole kokonaan vältytty tänä vuonna. Killassa
tapahtui kesän aikana vesivahinko, jonka takia kiltahuone on ollut kiinni
koko syksyn. Lattian alta kuitenkin löytyi vuoden 2017 remontin
muistokirjoitukset ja pääsimme vuoden 2021 remonttiporukalla
jatkamaan perinnettä. Killan jälleenrakennus alkaa pian ja pyrimme saamaan kiltahuoneen jäsenistölle auki vielä
tämän vuoden puolella. Myöskään perinteistä ulkoexcua ei pystytty järjesteämään koronatilanteen takia, vaan
viime vuoden tapaan järjestetään Suomeen sijoittuva muutaman yön mittainen Taas mennää!! -xq.
Viime vuonna varmistunut tiedekuntasiirto toteutui virallisesti elokuussa uuden lukukauden alkaessa. Muutos
on sujunut opiskelijoiden näkökulmasta sujuvasti. MAB:iin siirtyminen toi tullessaan tiiviimmän yhteistyön Johto
ry:n kanssa tapahtumien ja edunvalvonnan muodossa. Edunvalvonnassa huomiota on kiinnitetty yliopiston
nykyisiin kurssipalautejärjestelmiin kannanoton muodossa ja koronapandemian vaikutuksiin opetuksessa.
Viimeisimpänä MAB:in edunvalvonnassa ollaan toteutettu kyselyä tulevaisuuden opetusmuodoista.
Tänä syksynä killan ohjaavia dokumentteja on uudistettu rankalla kädellä. Tulevassa syysyleiskokouksessa
esitetään hyväksyttäväksi jatkuvan toiminnan suunnitelmaa ja toimintasuunnitelmaa projektimuodossa. Tämän
uudistuksen on tarkoitus lyhentää yleiskokouksessa läpikäytävän materiaalin määrää pidemmällä aikavälillä ja
mahdollistaa uusien kehitysprojektien erottuminen Indecsin jatkuvasta toiminnasta. Kehityskohteita ensi
vuodelle tulevat olemaan muun muassa vuosikurssien yhdistäminen ja uuden poikkitieteellisen
tapahtumakonseptin luominen.
Tässä minun puheenjohtajakauteni viimeset killan terveiset alumnikirjeeseen. Mukavaa syksyä kaikille!
Emma Lindfors
Puheenjohtaja 2021
Tuotantotalouden kilta Indecs ry
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Yksikön kuulumiset
Syyslukukausi lähestyy puoliväliä ja syyssade ropisee työhuoneen
ikkunaan. Lukuvuoden opetukset on syksyn alussa järjestetty osittain
etänä ja osittain jo kampuksella. Kampuksen käytävillä on alkanut näkyä
yhä enemmän ihmisiä puolitoista vuotta kestäneen koronapoikkeustilan jälkeen. Toivottavasti vuoden loppuun mennessä koronatilanne on saatu niin hyvin hallintaan, että paluu normaaliin kampuksella
työskentelyyn on tosiasia.
Tuotantotalouden tutkinto-ohjelmat siirtyivät elokuun alussa pitkän
keskustelun ja konsistorin joulukuisen päätöksen jälkeen Johtamisen ja
talouden tiedekuntaan eli samaan paikkaan missä yksikön henkilökunta
sijaitsee. Elokuun lopussa saatiin valmiiksi Tuta-yksikön strategiaprosessi
ja sen tuloksena syntynyt strategiakuvaus.
Strategiatyön tuloksena asetettiin tavoitteiksi mm. seuraavat asiat kohti vuotta 2025 mentäessä:
• Ylläpitää ja vaalia vahvaa tutkimuksellista ja opetuksellista tasoa yksikön perusosaamisen aloilla.
• Tuotantotalouden tutkintojen tekniikan identiteetin säilyttäminen nykyisessä tiedekuntarakenteessa.
• DI & TkT -koulutuksen tason ylläpitäminen ja jatkuva kehittäminen ja tuotantotalouden tutkinto-ohjelmista
valmistuvien hyvien työllisyysvalmiuksien varmistaminen.
Tavoitteita on muitakin mutta erityisesti nämä tavoitteet korostavat sitä, että uskomme hyvään
perustekemiseen Tutalla. Hyvien tulosten säilyttäminen tarvitsee huomiota, kun asiat ympärillä muuttuvat.
Strategiaprosessi ei päättynyt dokumentin valmiiksi saamiseen vaan jatkuu edelleen hyvänä keskusteluna
tavoitteiden toiminnaksi muuttamisesta ja toiminnan edelleen kehittämisestä.
Hyviä uutisia on kerrottavaksi henkilöstön ja tutkimusprojektien rahoituksen osalta. Tutalla pitkään työskennellyt
yliopistotutkija Aki Jääskeläinen nimitettiin elokuun alussa tuotannon ja toimitusketjun hallinnan tenure track
(associate) professoriksi. Merkittävin tutkimusrahoitukseen liittyvä uutinen on professori Leena AarikkaStenroosin johtaman monialaisen tutkimuskonsortion saama kolmen vuoden jatkorahoitus Suomen Akatemian
Strategisen Tutkimuksen Neuvostolta kiertotalouden CICAT-tutkimushankkeelle. Life goes on at Tuta!

Jussi Heikkilä, professori, Tuotantotalouden yksikön päällikkö

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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Alumnihallitus 2021

Lassi Mäkinen
Puheenjohtaja

Aleksi Salmensuu

Karim Hafez

Miika Haggren

Mikael Ahonen

Juha-Matti Väisänen
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Lotta Suni

Risto Kurppa
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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
Lokakuu: 3. alumnikirje
Marraskuu: Tampereen alumnitapahtuma kuun 1. viikolla (5.11.2021)
Näiden lisäksi vuosittain pyritään järjestämään pienempiä ja lyhyemmällä varoitusajalla järjestettäviä
alumnitapahtumia, joista viestitään alumnin Facebook- ja Linkedin-ryhmissä.

ALUMnin seuraava tapahtuma: Tampereen
Iltapaneeli ja alumni-illallinen 5.11.
Tervetuloa Indecsin ja Alumnin yhteiseen iltapaneeliin ja sen jälkeiselle illalliselle 5.11.2021 Teerenpeliin!
Kiinnostaako hajautetun työn johtaminen globaalissa konsulttiyrityksessä? Onko tulevaisuudessa väliä
työskenteleekö konsultti Rovaniemeltä olohuoneestaan vai Kampin toimistolta? Kuinka firma houkuttelee
parhaat osaajat, jos etätyöntekijälle ero on vain logo työsopimuksessa? Miten myydään miljoonien
konsulttiprojekti etänä uudelle asiakkaalle tai tuetaan työntekijöiden verkostoitumista ja työkulttuuria? Näihin ja
muihin kysymyksiin syvennytään illan alussa, klo 17-19 Columbia Roadin, Mckinseyn, PwC:n ja Valorin kanssa.
Tapahtuma on avoin ja ilmainen niin Indecsin opiskelijoille kuin alumneillekin! Paneelin ohessa tarjolla on myös
pientä suunkostuketta ja naposteltavaa, jottei nälkä pääse yllättämään!
Ilta jatkuu 19 eteenpäin yritysedustajien kanssa erityisesti alumneille suunnatulla illallisella, jolle myös Indecsin
opiskelijat ovat tervetulleita, jos paikkoja riittää! Ruokailu tarjoaakin loistavan mahdollisuuden jatkaa paneelista
syntynyttä keskustelua, perehtyä syvemmin yritysten tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä tutustua niin uusiin kuin
vanhoihin naamoihin paremmin!
Kerää kaverit mukaan ja ilmottaudu nyt, paikkoja on tosiaan vain rajoitettu määrä!
Mitä: Iltapaneeli ja illallinen Teerenpelissä
Milloin: 5.11. klo 17-21
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Tampereen_iltapaneeli_ja_illallinen
ilmoittauduthan viimeistään 29.10. klo 00 mennessä!
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