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Alumnin wappubooli järjestetään näillä näkymin livenä kasvotusten, mutta kuten aikaisemmat vuodet ovat
osoittaneet, kaikki voi muuttua vielä viime hetkelläkin. Wappuboolin jälkeen kesän kynnykselle on
suunniteltu pääkaupunkiseudulle rentoa veden äärellä vietettävää tapahtumaa, josta tiedotetaan
myöhemmin. Alumnihallituksen sisällä tapahtumaa suunnitellaan ”soututapahtumana”. Kun kevät ja kesä
on taputeltu, jatkuu toiminta normaaleissa merkeissä alumnin kesämökin merkeissä syyskuussa ja
syystapahtumalla marraskuussa. Alumnin verkkosivuilta löytyykin vuoden perinteiset jo vakiintuneet
tapahtumat vuosikellon muodossa, minkä avulla tärkeät päivämäärät saa omaan kalenteriin. 

Vuoden mittaan koronatilanteen toivottavasti hellittäessä pyritään järjestämään matalamman kynnyksen
afterworkkejä Tampereella sekä Helsingissä, unohtamatta viime vuosina ideoituja tapahtumia, joita ei vielä
ole päästy toteuttamaan. Esimerkkinä mainittakoon metro appro Helsingissä. Alumnien kannattaa olla
aktiivisesti yhteydessä mikäli tulee mieleen kehitettäviä asioita tai vaikkapa tapahtumakonsepti, jota
alumnihallitus voisi pyrkiä kokeilemaan. Palautetta voi antaa niin palautelomakkeen kuin sähköpostinkin
välityksellä allekirjoittaneelle tai alumnitoimarille tai kenelle tahansa alumnihallituksen jäsenelle. 

Mukavaa vuoden alkua kaikille ja nähdään wappuboolissa!

Lassi Mäkinen 

Puheenjohtaja, alumnihallitus
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Alumnihallituksen terveiset
Hei Alumni! 

Uusi vuosi tuo tullessaan uudistuneen ja vahvistuneen
alumnihallituksen, sillä vuonna 2022 hallituksen kokoonpanossa yhteistä
hyvää tekemässä on peräti 17 jäsentä sekä alumnitoimari. Aikaisempaa
vahvemmalla kokoonpanolla pyrimme jakamaan työtä tasaisemmin niin,
ettei kenenkään tarvitse toteuttaa esimerkiksi kokonaista tapahtumaa
yksin. Tapahtumien lisäksi tulemme kehittämään muun muassa
viestintää ja yhteistyötä killan sekä laitoksen kanssa. 

Alumnitoimarin sananen
Moro lukijat!

 
Hyvää vuodenalkua myös minun, alumnitoimarin puolesta. Olen tämän vuoden
Indecsin alumnitoimari ja tulen olemaan kirjeiden vakituottaja. Tänäkin vuonna
jatketaan viimevuotista tapaa eli alumnikirjeen ulkoasu on taas päivittynyt (ehkä
teknisen ongelman vuoksi). Myös sisältöä on lisätty ja päivitetty edellisvuosista.
Näin ensimmäisessä alumnikirjeessä on paljon kuulumisia eri sidosryhmiltä
sekä useita tapahtumailmoituksia (Wappubooli, Helsingin alumnitapahtuma,
Alumnin mökki). Toivottavasti nautitte kirjeestä! P.S. palautetta saa laittaa!

Juho Martikainen, Alumnitoimari



Yksi merkittävistä haasteista on ollut ripeä reagoiminen koronan tuomiin muutoksiin rajoituksissa sekä
nopealla aikataululla järjestetyistä tapahtumista viestiminen selkeästi. Ulkona järjestettävät tapahtumat
sekä etänä toteutettavat sitsit ovat esimerkkejä vuoden alussa järjestetyistä tapahtumista. Nyt näin
helmikuun loppupuolella ja pandemiatilanteen muuttuessa opiskelijoista huokuu odottavainen ja osittain
myös kyllästynyt fiilis etätapahtumia kohtaan. Viime vuoteen verrattuna etätapahtumat ovat menettäneet
suosiotaan, mutta opiskelijoiden aktiivisuus ei ole kuitenkaan kadonnut mihinkään. Pian jo keväällä
häämöttävät vuosijuhlat sekä Wappu ovat olleet suuria puheenaiheita ja uskon, että kaikki odottavat
innoissaan tulevaa.  

Haastavasta tilanteesta huolimatta toimintaa ja vuodelle suunniteltuja projekteja on lähdetty toteuttamaan
aktiivisesti hallituksen toimesta. Viime vuonna hallitukseen valittua tilatoimarin pestiä jatkettiin tälle
vuodelle ja Indecsin uuden tilan hankkimisprosessi on kovassa vauhdissa. Tänä vuonna hallituksessa toimii
myös kaksi yhdenvertaisuushenkilöä, joiden tarkoituksena on tuoda yhdenvertaisuutta läpinäkyvämmäksi
asiaksi osana killan toimintaa ja toimia matalan kynnyksen tukihenkilöinä yv-asioissa. Hallituksessa on myös
uutena henkilönä perinnetoimari, joka toimii nuoren hallituksen konsultoijana sekä on osana kaikkien
sektorien toimintaa tärkeiden teekkariperinteiden vaalimisessa. Tässä kaikki tärkein tällä kertaa!  

Mukavaa ja aurinkoista kevättä!  

Juho Handolin 

Puheenjohtaja 

E N S I M M Ä I N E N  A L U M N I K I R J E  2 0 2 2 3 / 1 3

Killan kuulumiset

Morjesta! 

Vuosi 2022 on alkanut hieman eri tavoin kuin oltiin alun perin toivottu. Pandemia jatkoi meidän
kiusaamistamme ja täten hallituksen sekä tiimien ryhmäytyminen ei ole ollut vielä toivotulla tasolla.
Olemme kuitenkin innoissamme tulevasta vuodesta ja uskon, että melko pian pystymme taas järjestämään
vapaampia sekä hauskempia tapahtumia hallinnollisten tehtävien lisäksi. Alkuvuodesta perinteisiä
tapahtumia on jouduttu karsimaan ja tavoitteenamme on ollut järjestää monipuolisia tapahtumia, joiden
avulla saisimme osallistettua mahdollisimman paljon opiskelijoita erilaisiin tapahtumiin. Onneksi rajoitukset
ovat hellittämään päin, joten tuleva kevät näyttää erittäin toiveikkaalta sekä opiskeluiden, että vapaa-ajan
aktiviteettien näkökulmasta. Neljännessä periodissa on tarkoitus siirtyä portaittain takaisin lähiopetuksen
pariin, mikä on merkittävä asia sosiaalisten kontaktien ja henkisen hyvinvoinnin kannalta. Kiltahuone on
ollut hyvällä käyttöasteella viimesyksyisen vesivahingosta johtuneen tauon jäljiltä ja nyt jäsenistö pääsee
taas nauttimaan kiltahuoneen palveluista sekä tapaamaan toisiaan kahvitauoilla. 





Oman yliopiston toimintaympäristössä sopeudutaan parhaillaan merkittävästi pienentyneeseen
tukihenkilöstöön, seurauksena yliopiston talouden tasapainottamiseksi käydyistä viime vuoden
yhteistyöneuvotteluista. Erityisesti talous- ja HR-prosessit hakevat vielä muotoaan uudessa tilanteessa.
Kustannusten vähentämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi yliopisto on myös käynnistänyt vuoteen 2030
tähtäävän kampuskehityssuunnitelman. Sen mukaan tiloja tiivistetään ja mm. Festia-rakennuksesta tullaan
luopumaan. Tuotantotalouden opetus ja henkilökunta pysyvät kuitenkin jatkossakin Hervannassa ja
sijoituspaikkamme tulee olemaan nykyinen Tietotalo mihin siirrytään tämän hetken tiedon mukaan
aikaisintaan 2025. 

Hyviä uutisia on kerrottavaksi henkilöstön kehityksen ja opetuksen osalta. Tuta-yksikössä tehtiin vuoden
2021 toinen tenure track (associate) professorinimitys kun yliopistotutkija Tuomas Korhonen nimitettiin
marraskuun alussa kannattavuuden johtamisen professuuriin. Tällä hetkellä Tuta-yksikössä on käynnissä
haku kahden yliopistotutkijan ja yhden tutkijatohtorin rekrytoimiseksi vahvistamaan yksikön henkilöstöä.
Hyvästä tuotantotalouden opetuksesta kertoo lehtori Olli Mannisen valinta vuoden opettajaksi Johtamisen
ja talouden -tiedekunnan opiskelijoiden Johto ry:n äänestyksessä niin äänimäärällisesti kuin loistavilla
perusteluilla. Yhteistyö Indecsin ja Tuta-yksikön välillä sujuu hyvin ja useita yhteisiä tapaamisia on jo
vuoden alussa järjestetty. Yhdessä on myös mietitty ideoita alumniyhteistyön kehittämiseksi ja tähän
liittyvät ajatukset myös alumnin suunnasta ovat tervetulleita.

Jussi Heikkilä, professori, Tuotantotalouden yksikön päällikkö
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Yksikön kuulumiset
Vuosi 2022 on alkanut koronatilanteen vähitellen parantuessa. Viime viikolla
on kuitenkin puhjennut uusi ja koko maailmaa koskettava kriisi sodan
alettua Ukrainassa. Kriisi ei luonnollisesti vaikuta suoraan tuotantotalouden
toimintaan Tampereen yliopistossa, mutta tässä vaiheessa huolta aiheuttaa
mihin kriisi tulee johtamaan. Muun maailman Venäjälle asettamien
yhtenäisten pakotteiden ja Ukrainalle osoittaman tuen toivotaan johtavan
sodan ja väkivallan päättymiseen mahdollisimman pian.

Alumnin vuosikello
Alumnin vuosikello jatkaa pysyvänä osana alumnikirjettä ja tälle vuodelle ollaankin saatu jo tarkempia 
päiviä useampaan tapahtumaan. Mahdollisista muutoksista vuosikelloon ilmoitetaan aina erikseen. 
Alumnin vuosi näyttää suunnilleen siis tältä: 

Helmikuu: 1. alumnikirje
Huhtikuu: Alumniwappubooli viikko ennen wappua (tänä vuonna 22.4., alempana lisää!)
Toukokuu: Alumnin wapputeltta Koskipuistossa Kasteen aikana
Kesäkuu: 2. alumnikirje
Syyskuu: Alumnimökki kuun 1. viikonloppuna (tänä vuonna 2.-4.9. alempana lisää!)
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 2022

Lassi Mäkinen, puheenjohtaja

Juha-Matti Väisänen Elina Ala-Mäyry Aleksi Salmensuu Aki Haanpää

Anniina Morelius Valtteri Ojansuu Tommi Valkonen Perttu Leskinen

Lotta Suni Ilari Leinonen Ville Heinonen Mikael Ahonen

Aleksi Lehmus Karim Hafez Ville Strandman Miika Haggren



Tampereen tuotantotalouden alumnin perinteinen Wappubooli järjestetään jo 15. kerran! Tällä kertaa 
pääsemme nauttimaan Wappuboolista läsnätapahtumana.

 
 Tapahtumaa isännöi tänä vuonna Deloitte Helsingin sykkeessä ja saapuminen paikan päälle luonnistuu 

sujuvasti myös Helsingin ulkopuolelta saapuville. Tervetuloa juhlimaan hyvässä seurassa ja tapaamaan Indecs- 
tuttuja perjantaina 22.4. kello 17.30 alkaen!

 
Illan aikataulu:

17.30 Ovet aukeaa
18.00 Tilaisuus alkaa

~21.30 Siirtyminen jatkoille
 

Agendan pääkohdat (tarkentuu lähempänä):
Cocktail-tilaisuus

Puheenvuorot
Ruokailu

Vapaata minglausta
 

Ilmoittautuminen Wappubooliin on nyt auki ja päättyy perjantaina 15.4. klo 23:59. Paikkoja on rajallinen määrä, 
joten toimithan nopeasti.

 
Jatkamme iltaa Helsingin keskustassa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.

 
Tervetuloa!

 
Mitä: Alumnin Wappubooli 2022

Milloin: 22.4. klo 17.30 alkaen
Missä: Deloitte, Salmisaarenaukio 2, 00180 Helsinki

Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Alumnin_wappubooli_2022
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Alumnin seuraava tapahtuma: 
Wappubooli 22.4.2022 

Alumnin alkukesän soututapahtuma
HOXHOX: Alumnin alkukesän soututapahtuma tullaan järjestämään kesän alussa. Soututapahtuma
järjestetään Helsingissä ja kaikki alumnit ovat tervetulleita tapahtumaan. Tästä lisätietoa myöhemmin
niin Facebook-ryhmässä kuin myös LinkedInin puolella. Myös kaikista muista tapahtumista
tiedotetaan edellä mainituissa kanavissa. Alumnihallituksessa on tänä vuonna iso joukko mahtavia
toimijoita, joten parhaimmassa tapauksessa saadaan useampiakin tapahtumia! 

https://www.lyyti.in/Alumnin_wappubooli_2022




Tervetuloa TuTa Alumnin kesämökille 2.9. - 4.9.!
 

Perjantai-iltana viikonloppu käynnistetään alumnihallituksen avoimella kokouksella. Lauantaina järjestetään 
mökkiolympialaiset, grillaillaan, uidaan, seurustellaan ja pelataan pihapelejä vapaamuotoisesti. 

Hauskanpito jatkuu sunnuntaihin aamupäivään asti.
 

Ilmoittauduthan viimeistään 25.8. klo 20:00 tästä linkistä: 
https://www.lyyti.in/TuTa_alumnin_kesamokki_2022

 
Nukkumapaikkoja löytyy sisältä alustavasti 16 kappaletta ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 
Mökki maksaa osallistujille maksimissaan 30 euroa, jolla kustannetaan mahdollinen lisämökki 

osallistujamäärän kasvaessa odotettua korkeammaksi. Alumnilla ei ole lisämökin varaamiseen etuoikeutta, 
joten varmistat paikkasi vain varhaisella ilmoittautumisella. Lisäksi perustarvikkeet (perunoita, salaattia, 
sinappia, hiiliä yms) kustannetaan osallistumismaksulla. Tarkka summa varmistuu myöhemmin. Omat 

juomat, grillattavat, pyyhkeet ja lakanat mukaan.
 

Mökki löytyy osoitteesta Hepolahdentie 62, 36660, Pälkäne. 
 

Kerää kaverisi mukaan, ja tule käymään vaikka päiväseltään!
 

Tarkemmat ohjeet lähetetään pian ilmoittautumisen päätyttyä noin viikkoa ennen mökkiviikonloppua.
 

Mökkivastaava Mikael Ahonen: mikael.ahonen@hotmail.com.
 

Mitä: TuTa Alumnin kesämökki
Milloin: 2.-4.9.

Missä: Hepolahdentie 62, 36660, Pälkäne
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/TuTa_alumnin_kesamokki_2022
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TuTa Alumnin kesämökki 2.-4.9.

https://www.lyyti.in/TuTa_alumnin_kesamokki_2022
https://www.lyyti.in/TuTa_alumnin_kesamokki_2022
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Opiskelijaelämästä

Killan lattiaprojekti

Ensimmäisenä irrotimme kaikki laminaattipalat, joiden alle oli tullut kosteutta ja otimme yhteyttä
tilapalveluihin asiasta. Yhteistyö tilapalveluiden kanssa sujui nopeasti sekä mutkattomasti ja saimme
väliaikaisen varaston kiltahuoneen tavaroille, jotka meidän piti siirtää pois tilasta, jotta tilapalvelut
pystyisivät tekemään kosteusmittauksia. Tavaraa oli vuosien saatossa kertynyt huomattavasti, mutta muut
hallituslaiset tulivat mielellään auttamaan tavaroiden siirtelyssä ja kaikki tavarat saatiin siirrettyä parissa
päivässä pois tilasta – odotettavaksi jäi vain tuomio vesivahingon laajuudesta sekä sen korjaamisen
kestosta. 

Orientaatioviikon alkaessa tilaremontti ei ollut vielä valmis, mutta halusimme tarjota jäsenistöllemme
mahdollisuuden kuitenkin nauttia kiltahuonemaisesta tunnelmasta. Teekkarivastaavamme Juhon johdolla
pidettiinkin kielikeskuksen luokissa aika ajoin väliaikaista kiltahuonetta, jossa oli tarjolla kahvia ja jonne
kaikki jäsenistöstä olivat tervetulleita. Väliaikaiskiltahuone saikin paljon kehuja, ja jopa fuksit uskaltautuivat
paikalle useaan otteeseen!

Odottavan aika oli pitkä, mutta lokakuun lopussa saimme tilapalveluilta viestin, että kosteusmittaukset on
saatu päätökseen ja tila on taas käyttökelpoinen. Saavuttuamme ensimmäistä kertaa tilaan huomasimme
iloiseksi yllätykseksi, että tilapalvelut olivat asentaneet kokonaan uuden laminaattilattian tilaan ja vettä sai
taas käyttää! Seuraavana tehtävänä oli vain irtaimiston kantaminen takaisin tilaan, jotta kilta voitaisiin
aukaista – irtaimiston vienti takaisin onnistui vain yhdessä illassa, kun Salkuton Ministeri Leevi kantoi
muutaman aktiivisen jäsenistön edustajan kanssa kaikki tavarat tilaan ja kiltahuone voitiin taas aukaista
koko jäsenistön käyttöön! Nyt suurin osa jäsenistöstä on taas löytänyt kiltahuoneen kohtaamispaikkana, ja
varsinkin fuksit käyvät aktiivisesti killassa. Jälkikäteen projektia katsoessa on ollut ilo huomata, miten turha
tavara tilasta on vähentynyt huomattavasti ja jäsenistö viihtyy siellä erittäin hyvin!

- Nykyinen tilatoimari, ex. fuksikapteeni Väinö

Edellisen vuoden kokoontumisrajoituksista johtuen kiltamme oli lähes
vuoden ollut kiinni jäsenistöltä, mutta pian koitti sen aika: killan avaaminen.
Hallitus oli kesällä järjestellyt jo pikkuhiljaa kiltaa kuntoon sen avaamista
varten heti orientaatioviikon alussa, jotta kaikki uudet opiskelijat pääsisivät
tutustumaan kiltahuoneeseen ja sen tuomiin etuihin. Lisäjännitystä myös
vanhemmille opiskelijoille loi kiltahuoneen uusi järjestys, jonka
teekkarisektori oli keväällä laittanut kuntoon. 

Elokuun alussa silloinen puheenjohtajamme kävi killassa ja huomasi, että
killan vesipumppu on mennyt rikki ja osa vedestä on vuotanut lattialle.
Hetken selvitettyämme tilannetta päätimme koota hallituslaisista
remonttitiimin, jolla kyseinen vesivahinko saataisiin korjattua ja kilta
mahdollisimman nopeasti käyttöön. Saimme lopulta koottua tiimin kasaan,
joka koostui viidestä jäsenestä: teekkarivastaava Juhosta, puheenjohtaja
Emmasta, vujutoimari Teasta, Salkuttomasta ministeristä Leevistä sekä
fuksikapteenista, eli itsestäni! 

 



Tällä hetkellä rahoitusta on jo osittain haettu ja olemme yrityssektorin kanssa katsoneet potentiaalisia
sponsorisopimuksia kuntoon. Itse tilaakin on kartoitettu ratikkareitin varrelta niin Hervannasta, Kalevasta
kuin myös Tammelasta, mutta tarpeisiimme sopivaa tilaa ei ole vielä löytynyt. Toivottavaa kuitenkin olisi,
että tila saataisiin hankittua viimeistään kesän aikana, jotta tilaprojektiin voitaisiin ottaa lisää tiimiläisiä
remontoimaan ja auttamaan vuokraustoiminnan aloittamisessa. Tämän lisäksi olisi hyvä, jos tila saataisiin
valmiiksi ennen syksyn orientaatioviikkoa ja tapahtumia. Tavoitteena onkin, että voisimme pitää jäsenistölle
sekä muiden kiltojen edustajille tilan avajaistilaisuuden – näin tila saataisiin parempaan tietoisuuteen ja
siten myös muut killat pääsisivät nauttimaan tilamme eduista!

Kyseessä on ollut jo tähän mennessä monipuolinen ja opettavainen kokemus, mutta itse tilan hankinta
tulee varmasti olemaan koko Indecsin hallitukselle ja jäsenistölle suuri muutos! Toivotaan, että kaikki sujuu
mutkitta ja saadaan projektia jatkossakin hyvin eteenpäin!

Terkuin Väinö, tilatoimari 2022
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Opiskelijaelämästä

Killan oman tilan hankinta
Hip hei!

Indecsillä on ollut vuodesta 2020 suunnitteilla
hankkia tila sitsi- /juhlakäyttöön. Viime vuonna
silloinen tilatoimarimme teki taloudelliset laskelmat
kuntoon ja selvitti mahdolliset tilanhankintaan ja -
vuokraukseen liittyvät sudenkuopat. Tänä vuonna
tilaprojekti laitettiin käytännön tasolla aluilleen, kun
nykyinen tilatoimari, eli minä aloin perehtymään
mahdollisiin projektin rahoittajiin ja kävin viime
vuoden tilatoimarin kanssa kaikki oleelliset
materiaalit läpi. Työlle tehtiin tutalaisittain projektin
osituskaavio ja suunnitelma esiteltiin hallituksen
kokouksessa, jotta kaikki olisivat kartalla siitä, mitä
tilanhankinnassa oikeastaan on kyse ja missä
vaiheessa ollaan tällä hetkellä. 




