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https://www.linkedin.com/groups/1575/ 

Alumnin Whatsapp-ryhmä
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Kevään osalta koettiin pieni takaisku alumnin soututapahtuman peruuntuessa kovan tuulen vuoksi.
Saimme kuitenkin paljon kannustavaa palautetta ja rohkaisuja tapahtuman uudelleen järjestämiseksi, joten
soututapahtuma tekee comebackin syksyllä, alustavasti elokuussa. Uudesta ajankohdasta ja
ilmoittautumisesta viestimme tuttuja kanavia pitkin.

Syksyn alussa syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna on alumnin kesämökki, johon on saatu jo paljon
ilmoittautumisia. Vielä on kuitenkin muutama paikka vapaana! Muistathan myös alumnin syystapahtuman
Tampereella marraskuun ensimmäisellä viikolla perjantaina 4.11. ! 

Alumnihallitukselle voi ja kannattaa laittaa aina palautetta ja ideoita, kun niitä sattuu tulemaan mieleen.
Palautetta ja ideoita voi antaa esimerkiksi palautelomakkeen tai sähköpostin välityksellä.
Aurinkoista kesää kaikille ja nähdään alumnin kesämökillä!

Lassi Mäkinen 

Puheenjohtaja, alumnihallitus
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Alumnihallituksen terveiset
Hei Alumni! 

Kesä on jo lähes täällä ja lomakausi on juuri alkamassa. Vielä ennen
lomalaitumille ryntäämistä muutama sana alumnin toiminnasta. 

Wappuboolissa rikottiin ennätyksiä, sillä alun perin lähes 120 alumnia
ilmoittautui Deloittella järjestettyyn booliin. Lopulta paikalla oli noin sata
henkeä, joka on tähän mennessä järjestettyjen wappuboolien suurin
osallistujamäärä! Ilta kuluikin nopeasti, kun oli monia tuttuja kasvoja,
joiden kanssa jutella ja vaihtaa kuulumisia. Ensi vuoden wappuboolin
yhteistyökumppanin etsintä alkoi välittömästi boolin jälkeen, joten jos
yrityksesi voisi mahdollisesti isännöidä alumneja ensi vuonna ole
rohkeasti yhteydessä alumnihallitukseen!

Alumnitoimarin sananen
Moro lukijat!

 
Vuoden toinen alumnikirje, jippii! Ja kesä ja lämpöä riittää sekä mahtavaa
lukemista! Alumnitoiminta jatkuu hyvällä mallilla ja varsinkin kevään alumnin
Wappubooli oli mahtava tapahtuma, kiitos kaikille osallistujille! Tämä toinen
kirje sisältää hyvän ja mukavan määrän kuulumisia sekä ilmoituksia tulevista
alumnin tapahtumista! Meillä myös kirjeessä erikoisuutena Hallopedin
kuulumiset, jossa puidaan ajankohtaisia edunvalvontateemoja.

Juho Martikainen, Alumnitoimari



T O I N E N  A L U M N I K I R J E  2 0 2 2 3 / 1 0

Killan kuulumiset

Morjesta kaikille lukijoille täältä kesäisestä Hervannasta! Taas pääsette kuulemaan kuulumisia kuluneesta
keväästä ja alkaneesta kesästä Indecsin puheenjohtajan näkökulmasta. 

Kevät oli kaikin puolin onnistunut ja monipuolinen, sillä koronarajoituksista päästiin eroon ja opiskelijat
pääsivät nauttimaan vapaammin perinteisemmästä yliopistoelämästä. Kevään aikana järjestettiin useita
erilaisia tapahtumia, joista pääsimme nauttimaan hyvillä fiiliksillä. Maaliskuun lopulla järjestetyt vuosijuhlat
olivat monien vieraiden mielestä onnistuneet, ja juhlissa olikin hienoa nähdä paljon opiskelijoita eri
ainejärjestöistä sekä myös edustusta Tuotantotalouden laitoksen, että yritysten suunnalta.  

Huhtikuun puolen välin tienoilla Suomen Suurimman Wapun alkaessa monista opiskelijoista huokui
innostus, onnellisuus sekä rento mieli, pitkän opiskeluvuoden jälkeen. Indecs järjesti Wapun aikaan sitsejä,
harrastuskokeiluja, Etunurtsi Challengen osana legendaarista Teemunkierrosta, sekä myös isännöi LGE
Darmstadin kansainvälisiä opiskelijoita. Tapahtumaa ja meininkiä oli siis todella paljon, sillä kaikkien näiden
tapahtumien lisäksi Tampereella järjestettiin yli 100 tapahtumaa Wapun aikana. Näistä tapahtumista oli
mahdollista löytää itselleen sopivimmat ja nauttia keväästä kaverien sekä uusien tuttavuuksien kanssa. 

Wapun jälkeen, tenttiviikkojen loppuessa Indecs järjesti yhdessä Man@gerin kanssa kevätkauden
päätössaunan Teekkarisaunalla. Etunurtsilla järjestettiin pelailuja ennen saunaa, jossa oli mahdollista
päästä saunomisen lisäksi syömään grilliruokaa sekä juttelemaan kavereiden kanssa. Oli kiva nähdä
paikalla hyvä määrä porukkaa, jotka olivat tulleet paketoimaan kuluneen kouluvuoden kaverien seuraan. 

Kevät oli killan toiminnan kannalta onnistunut ja saimme useasta tapahtumasta sekä hyvää, että
rakentavaa palautetta, joiden avulla toiminnan kehittäminen on mahdollista. Nyt on kuitenkin kesä jo hyvin
meneillään ja osa opiskelijoista on siirtynyt kotipaikkakunnillensa ja osa pysyttelee kesän täällä
Tampereella.  

Näillä fiiliksillä on hyvä lähteä jatkamaan hallitusvuotta kohti syksyä ja toivottaa uudet opiskelijat osaksi
yliopistoyhteisöä elokuussa. Haluan toivottaa kaikille hyvää kesää. Minä olen ainakin kerennyt jo
nauttimaan kesästä melko paljon, vaikka varsinaiset helteet eivät ole tänne Hervantaan vielä yltäneetkään.
Tällä kertaa lopettelen kuulumiset tähän, kiitos! 

Puheenjohtaja 

Juho Handolin 





Tuta-yksikön merkittävä ponnistus lukuvuoden aikana on ollut koko Tampereen yliopiston laajuinen
tutkimuksen arviointi, TAU RAE 2022, jossa analyysin kohteena ovat olleet yliopiston yksiköt. Arvioinnin ovat
tehneet ulkopuolisten asiantuntijoiden muodostamat paneelit yhteiskuntatieteissä, tekniikassa ja
terveydessä. Yksiköt saivat valita paneelinsa ja tuotantotaloudessa valitsimme luonnollisesti tekniikan
paneelin. Arviointiaineisto koostui yksikön toimintaa koskevasta laajasta tuloksia ja henkilöstöä koskevasta
tausta-aineistosta, Tuta-yksikön omana työnä tehdystä itsearviointiraportista sekä paneelin tekemästä
haastattelukäynnistä yksikössä. Tätä kirjoittaessa olen juuri saanut nähdäkseni paneelin alustavan raportin.
Raportissa tuodaan esiin yksikön hyvät tulokset tutkimusjulkaisuissa ja kilpaillun tutkimusrahoituksen
hankinnassa, erityisesti suhteessa yksikön suhteellisen rajallisiin resursseihin. Yksikön tiimihenkeä ja
strategian johdonmukaisuutta kehutaan. Haasteitakin tietenkin tuodaan esiin, mutta on ilahduttavaa
huomata, että viime vuosien työmme hyvät tulokset näkyvät ulospäin. 

Uusia ihmisiä on Tutalla aloittanut ja aloittamassa. Olga Dziubaniuk tuli Åbo Akademista ja aloitti
toukokuun lopussa kiertotalouden tutkijatohtorina. Uudet yliopistotutkijat Jaakko Siltaloppi ja Jere Lehtinen
aloittavat elokuun puolivälissä. Jaakko tulee Aalto-yliopiston Tuta-yksiköstä ja Jere tulee Oulusta missä on
tehnyt kierroksen Aallon Tutalla tehdyn väitöskirjan jälkeen. Teknologia- ja innovaatiojohtamisen
professorin rekrytointi on käynnissä, hakuaika päättyi kesäkuun alussa ja uuden professorin odotetaan
aloittavan vuoden 2023 alussa.

Tutkimusrahoituksia ovat saaneet Beheshte Momeni, jolle myönnettiin Suomen Akatemian kolmivuotinen
tutkijatohtorirahoitus teollisten palvelujen tutkimukseen ja CSME-tutkimusryhmässä Sari Tappuran vetämä
hanke on saanut kaksi ja puolivuotisen projektirahoituksen Työsuojelurahastosta. Lisäksi nuorista
väitöskirjatutkijoistamme ainakin Linnea Harala, Sepehr Amiri, Jenni Kaipainen, Mikko Sairanen ja Matin
Taheriruh ovat saaneet palkintoja, stipendejä ja apurahoja opinnäytteistään ja väitöskirjatöidensä
edistämiseksi.

Kevään opiskelijahaussa tuotantotalous jatkaa halutuimpana tekniikan alan tutkinto-ohjelmana Tampereen
yliopistossa. Maisterihaussa meille on ensimmäistä kertaa tulossa muiden suomalaisten yliopistojen tuta-
kanditutkintojen suorittajia, kun aiemmin olemme nähneet siirtymistä vain Tampereelta Aaltoon, toki vain
muutamia opiskelijoita vuosittain.

Hyvää kesää!

Jussi Heikkilä, professori, Tuotantotalouden yksikön päällikkö
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Yksikön kuulumiset
Juhannusviikolla on kulunut lukuvuosi lähes paketissa. Diplomitöitä vielä
käynnistetään ja päätetään ja ohjausta annetaan, jotta kesällä työtään
tekevät tietävät mihin keskittyä lomakauden aikana.
Tutkimuskonferenssiaika on kiireisimmillään ja itsekin olen vielä heinäkuun
alkupäivinä lähdössä Berliiniin European Operations Management
Associationin vuosikonferenssiin, joka on ensimmäinen
läsnäolokonferenssini lähes kolmen vuoden tauon jälkeen.



Huomattavimmat meneillään olevat muutokset yliopistolla liittyvät tiloihin. Kampuskehityksen myötä
vuoteen 2025 mennessä käytöstä poistuvat Festia, keskustasta Pinni A ja Kaupista osittain Arvo 1.
Tuotantotalouden yksikön tilat siirtyvät näillä näkymin Tietotaloon. Tilaohjelman toisessa vaiheessa eli
vuoteen 2030 mennessä poistuvista tiloista tehdään päätös loka-marraskuussa. Valmistelun pohjalta
poistumassa lienevät Konetalo pois lukien tietyt tutkimustilat sekä Virta keskustasta. 

Tilojen vähentäminen tulee pyrkiä näkemään myös mahdollisuutena, sillä jäljelle jääviä tiloja uudistetaan.
Tulevaisuuden tarpeiden selvittäminen yhteisön avulla on ollut hieman verkkaista, mutta toivotaan tilojen
todella mahdollistavan siirtymän yhä digitaalisempaan ja uusia pedagogisia muotoja hyödyntävämpään
muotoon. Lisäksi tulee kuitenkin mahdollistaa relevantti lähiopetus ja kohtaamisten luoma yhteisöllisyys
erityisesti nuoremmille opiskelijoille.

Kiltahuoneen uudesta sijainnista ei ole vielä varmuutta, mutta korvaavien tilojen järjestymistä vakuutellaan.
Toiveiksi uudelle tilalle voitaneen asettaa ainakin hyvä sijainti, riittävä koko sekä oikea viemäri. Lisäksi killan
omaisuuden ja vuokraustoiminnan kannalta olisi keskeistä saada tilaa varastointiin.

Pandemian hellittämisen myötä yliopistossa on palattu järjestämään valmistujaisjuhlia. Juhlallisuuksien
merkitystä lisää jatkossa yliopiston päätös siirtyä digitaalisiin tutkintotodistuksiin, jotka vastaavat paremmin
työnhaun tarpeita. Fyysisen todistuksen puuttuessa ja pitkän valmistujaistauon jälkeen on tärkeää kehittää
uusia ja arvokkaita perinteitä.

Mainiota kesää!
Eero Yli-Rahnasto, Halloped
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Killan edunvalvonnan kuulumiset
Tervehdys! Keväällä killan edunvalvontatoimijoita ovat puhuttaneet muun
muassa kampuskehitys, sähköiset tutkintotodistukset ja pandemian jälkeiset
opetusjärjestelyt. Syksyllä tapahtuneen vaihdoksen Johtamisen ja talouden
tiedekuntaan on koettu sujuneen opiskelijoiden näkökulmasta hyvin. 

Alumnin vuosikello
Alumnin vuosikello jatkaa pysyvänä osana alumnikirjettä ja tälle vuodelle ollaankin saatu jo tarkempia 
päiviä useampaan tapahtumaan. Alumnin vuosi näyttää suunnilleen siis tältä: 

Helmikuu: 1. alumnikirje
Huhtikuu: Alumniwappubooli viikko ennen wappua 
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 (tänä vuonna 4.11., lisää myöhemmin!)

Näiden lisäksi vuosittain pyritään järjestämään pienempiä ja lyhyemmällä varoitusajalla järjestettäviä 
alumnitapahtumia, joista viestitään alumnin Facebook- ja Linkedin-ryhmissä.

 



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 yhteensä 25 kappaletta kahdesta vierekkäisestä mökistä ja ne täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Mökki maksaa osallistujille 30 euroa koko viikonlopulta, 15 euroa yhdeltä yöltä ja 
10 euroa päiväseltään kävijöiltä. Osallistumismaksulla kustannetaan osa mökkikuluista sekä perustarvikkeet 

(perunoita, salaattia, sinappia, hiiliä yms). 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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Alumnin seuraava tapahtuma: 
TuTa Alumnin kesämökki 2.-4.9.2022 

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! 





Indecsin vuoden 2022 mentorointiprojekti starttaa taas syksyllä perinteiseen tapaan ja alumneja kaivataan 
mentoreiksi!

 
“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.

 
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 syksyllä ja tarkempi ajankohta tullaan ilmoittamaan myöhemmin. Mentoroinnin on tarkoitus 
jatkua huhtikuuhun asti, jonka jälkeen kerätään vielä palautetta pareilta projektin kehitystä varten. 

 
Jos kiinnostuit, ole yhteydessä yritysvastaava Juho Puoliväliin sähköpostilla: 

yritysvastaava@indecs.fi. 
 

Samaiseen osoitteeseen voi kohdistaa kysymykset mentorointiprojektista. Toivottavasti saadaan iso joukko 
alumneja mukaan!
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Mentorointiprojekti 2022 

Alumnin pikkujoulut 4.11.
Alumnin pikkujoulut järjestetään perjantaina 4.11. Tampereella!  Tiedossa ruokaa, juomaa ja hyvää seuraa 

rennoissa merkeissä.
 

Lisää tietoa tapahtumasta ja ilmoittautuminen julkaistaan lähempänä tapahtumaa!




