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Tulevana vuonna olisi tarkoitus päästä myös juhlistamaan Tampereen tuotantotalouden alumnien
toimintaa, jota on jatkunut jo viimeiset 20 vuotta. Juhlat on kaavailtu järjestettäväksi 4.11.2023,
joten varaa jo päivä kalenteriin. Tästä kirjeestä löytyy alempana myös kysely tähän juhlaan liittyen.
Vastaamalla kyselyyn voit vaikutta järjestettävän juhlan spekseihin paremmin ja saamme varattua
sopivan määrän paikkoja! 

Perinteisen Wappuboolin suunnittelu on myös jo startattu ja sinne pääsee ilmoittautumaan tästä
kirjeestä löytyvällä linkillä.  Lisäksi syksyn alumnimökin kaavailu on aloitettu ja muutamia aftereita
mietitty. Alumnihallitus ottaa mieluusti vastaan ideoita ja toiveita, jotta toimintamme on
mahdollisimman antoisaa Indecsin alumneille. Kirjeen lopusta löytyvä palautekysely on esimerkiksi
helppo tapa lähestyä alumnihallitusta.

Haluamme toivottaa kaikille oikein ihanaa vuoden 2023 aloitusta ja toivottavasti tulemme
näkemään mahdollisimman monessa alumnitapahtumassa vuoden aikana! 
 
Anniina Morelius & Elli-Noora Mäkitalo

Puheenjohtajisto, Alumnihallitus 2023
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Alumnihallituksen terveiset
Hei Alumni! 
 
Uusi vuosi on täällä taas ja Tampereen tuotantotalouden
alumneille on saatu uusi alumnihallitus. Tänä vuonna mukaan
saatiin yksitoista mahtavaa hallituslaista, joista osa on jo
vanhempia konkareita, mutta mukaan mahtui myös paljon
uusia ensikertalaisia. Tarkoitus on, että tällä porukalla tullaan
järjestämään tänä vuonna jo perinteisiä hyväksi todettuja
alumnitapahtumia, sekä kehittämään toimintaa entisestään. 

Alumnitoimarin sananen
Terkkuja kaikille alumneille!

Hyvää alkanutta vuotta myös minun puolestani! Toimin tänä vuonna
Indecsin alumnitoimarina ja on  ilo päästä kokoamaan teille tälle vuotta
alumnikirjeitä. Tarkoitukseni on myös osallistua muihin tapahtumien
järjestelyihin, joten toivon mukaan nähdään myös niissä merkeissä!
Tämän vuoden ensimmäinen alumnikirje sisältää tiivistetysti paljon toinen
toistaan mielenkiintoisempia juttuja. Sen pitemmittä puheitta,
nauttikaahan lukemisesta!

Riikka Alatalkkari, Alumnitoimari 2023



Tammikuu pelattiin läpi hurjaa vauhtia ja se aiheuttaakin osaltaan pientä hätää siitä,
kuinka kaikki suunnitellut asiat keretään tänä vuonna hoitamaan. Voisi sanoa, että killalla
on tänä vuonna paljon ”isoi juttui tulos”. Himosmegaski järjestetään tänä vuonna toista
kertaa Autekin kanssa ja lippuja olisi tarkoitus myydä 1000 kappaletta, joka on
kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Indecsin mayhem-projekti on myös jo
hyvällä mallilla, ja tästä Onni kertookin lisää tulevassa osiossa. Lisäksi brändin
kehittämiseen on varattu tänä vuonna resursseja yhden toimarin verran. Bränditoimari
on täysin uusi pesti hallituksessa, jonka päätarkoituksena on kehittää Indecsin abi- ja
opiskelijamarkkinointia. Pestiin kuuluu myös Indecsin brändin vahvistaminen yliopistossa
ja yhteenkuuluvuuden tunteen lisääminen killan sisällä. Bränditoimari Otto voisikin
kirjoittaa teille omista hommistaan myöhemmissä alumnikirjeissä. 

Hupijuttujen lisäksi killalla on edessään muutamia ”vakavia” asioita. Hallitus on
esimerkiksi ottanut avoimet kokoukset kokeiluun ja ne ovat toimineet tähän mennessä
aika hyvin. Lisäksi hallitus yrittää jäsenistön mielipiteiden avulla ottaa kantaa uuteen
opintosuunnitelmaan, joka tulee vuosille 2024-2027. Viimeisenä nostona haluaisin
mainita tilaprojektista, jonka toteutumisen lopullinen päätös alkaa olla käsillä. Mieskuoro
Laulajat ovat hyväksyneet omassa kokouksessaan laulumajan vuokraamisesta meille ja
nyt olisi Indecsin vuoro miettiä vastatarjouksen tekemistä ja pohtia killan realistisia
mahdollisuuksia vuokrasopimuksen hyväksymiseen ja tilan vastaanottamiseen. Hehee,
kyllähän sitä hommaa siis olisi. 
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Killan kuulumiset

Muimui <3 

Vielä jos näin helmikuussa voi sanoa, niin hyvää alkanutta vuotta kaikille! Toivottavasti
jokainen teistä pystyi viettämään edes yhden lomapäivän niin, ettei sängystä tarvinnut
nousta koko päivänä, tai vaihtoehtoisesti jollekin päivälle ei ollut yhtään
kalenterimerkintöjä. Toivon myös, että jokaisen töihin palaaminen sujui rennosti ja
mahdollisten uusien työkuvien tai tehtävien aloittaminen on tuntunut mielekkäältä.
Ainakin itselle lepäily ennen jännittävää pj-vuoden alkua oli tarpeeseen ja tuntuukin, että
lomailun ansioista innokkuus hallitushommia kohtaan on pysynyt entisellään, ellei jopa
hieman kasvanut. 
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Haluaisin nyt kuitenkin muistuttaa itseäni ja samalla muita, että koko kakkua ei kannata
syödä kerralla. Tänä vuonna hallituksen työkuormaa on pyritty vähentämään ottamalla
hallitukseen 3 uutta toimihenkilöä. Tapahtumasektorille otettiin avuksi toinen
tapahtumatoimari ja yrityssektorille taas toinen yritystoimari. Näillä lisäyksillä olisi
tarkoitus jakaa kuormitusta sektorin sisällä ja samalla lisätä resursseja sektoreiden
väliseen yhteistyöhön. Toki myös tänäkin vuonna hallituksen toiminnassa on mukana
useita tiimejä, jotka tekevät tärkeää työtä toiminnan ylläpitämiseksi. Myös bränditoimarin
pesti on uusi apukäsi hallitukseen, joka osaltaan uuden työnkuvan lisäksi helpottaa
Indecsin brändiin, kuten Indecs merchin, liittyvien tehtävien kanssa. 

Luultavasti, kun tämä kirje on tullut, niin meidän hallitus ja alumnihallitus on tavannut jo
rennommissa merkeissä aftereilla Tampereella. Jatkossa toiveena olisikin, että yhteisiä
tapaamisia olisi lisäksi myös muiden alumnien kanssa ja teitä nähtäisiin meidän
tapahtumissamme.  

Mukavaa kevään jatkoa ja näkyillään! 

Saara Pirinen

Puheenjohtaja 2023
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Teimme syksyllä yhteistyössä Indecs-killan kanssa Alumni-kyselyn. Kysely suunnattiin
Tampereen tuta-alumneille niistä tärkeistä osaamisalueista, joita tuta-DI-työssään tarvitsee, ja
alan arvostuksesta työnantajien keskuudessa. Kysely lähetettiin yli 1000 alumnille ja saimme
125 vastausta. Vastaajien keski-ikä oli 35 vuotta ikähaarukalla 25–68. Suurin osa vastaajista on
valmistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja mukana oli myös hyvin kokeneita
ammattilaisia. Yleisimmät työnimikkeet olivat konsultit, päälliköt, johtajat, yrittäjät ja
toimitusjohtajat, sekä analyytikot ja muut asiantuntijat.

Kysely koostui tuotantotalouden oppialaa ja sen arvostusta koskevista monivalintakysymyksistä
sekä tärkeimpiä osaamisalueita koskevista avoimista kysymyksistä. Tärkeinä osaamisalueina
korostuivat vastauksissa metataidot kuten itsensä johtaminen ja uuden oppiminen,
vuorovaikutustaidot, analytiikka ja datan prosessointi, sekä ongelmanratkaisutaidot. Näitä
kaikkia tarvitaan monenlaisissa työtehtävissä. Tulevaisuuden osaamistarpeissa kaikilla
tuotantotalouden opetustarjonnassa olevilla asioilla on vastaajien mielestä merkitystä.
Tuotantotalouden brändi arvioitiin korkeaksi ja työllistymismahdollisuudet tuotantotaloudesta
erittäin korkeiksi.

Kiitos kaikille vastaajille. Alumneillamme on selvä halu osallistua tuotantotalouden kehittämistä
koskevaan keskusteluun. Hyödynnämme tuloksia tuotantotalouden opetuksen kehittämisessä
ja sidosryhmätyössä.

Tuotantotalouden yksikön keskeisellä teknologia- ja innovaatiojohtamisen tutkimus- ja
opetusalueella aloittaa tenure track -professorin tehtävässä elokuussa TkT, dosentti Mirva
Peltoniemi. Hän on väitellyt Tampereen teknillisellä yliopistolla 2009 ja sen jälkeen työskennellyt
Aalto-yliopistossa ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Mirvan tutkimus keskittyy
teknologiseen muutokseen yritysten ja toimialojen näkökulmista sekä toimialatason
kehityskulkujen rakentumiseen yritystasolta. Hänen työnsä sijoittuu CITER-tutkimusryhmään ja
opetuksensa on tärkeä osa strategisen teknologia- ja projektijohtamisen pääainetta.
Toivotamme Mirvan tervetulleeksi takaisin Hervantaan.

Havahduin äskettäin toimintaympäristöä pohtiessa huomaamaan suuren muutoksen, joka on
tapahtunut 5–10 vuoden aikana tuta-yksikön tutkimusrahoituksessa. Tutalla, samoin kuin koko
Johtamisen ja talouden tiedekunnassa, rahoituksesta vähän yli puolet tulee yliopiston
perusrahoituksesta ja toinen puolisko tulee ulkoisista rahoituslähteistä. Ulkoinen rahoitus on
erittäin tärkeää toiminnan jatkuvuudelle. Aikaisemmin Tekesin (nykyisen Business Finlandin)
kultakaudella selvästi suurin osa ulkoisesta rahoituksesta tuli Tekes-projekteista, joissa tehtiin
suoraa yhteistyötä projekteja osarahoittavien yritysten kanssa. Nykyään kaksi suurinta ulkoisen
rahoituksen lähdettä ovat Suomen Akatemia ja EU.
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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 21.4.,
                         alempana lisää!)
Toukokuu      Alumnin wapputeltta Koskipuistossa Kasteen aikana
Kesäkuu         2. alumnikirje
Syyskuu          Alumnimökki kuun 1. viikonloppuna (tänä vuonna 1.-3.9. Alempana
                          lisää!)
Lokakuu         3. alumnikirje
Marraskuu     Alumnien 20. vuosijuhlat

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

 

Rahoituspohjan muutos kertoo toisaalta Suomen TKI-rahoituksen muutoksesta ja toisaalta
tutalaisten tutkijoiden joustavuudesta mukautua muuttuvaan ympäristöön. Rahoituslähteet
muokkaavat toimintaa ja akateemiset tulokset ovat nousseet. Toisaalta tunnen pientä huolta
yritysyhteistyön etääntymisestä. Onneksi meillä jatkuu käytäntö yritysten toimeksiannoista
tehtävissä diplomitöissä, jotka tarjoavat hyvän siirtymän opinnoista käytännön työelämään.

Hyvää kevään odotusta!

Jussi Heikkilä, professori, Tuotantotalouden yksikön päällikkö



Aleksi Salmensuu
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Anniina Morelius, puheenjohtaja

Juho-Pekka Mattila

Lassi Mäkinen Jenni Kaipainen

Antti Kiviniemi

Elli-Noora Mäkitalo, varapuheenjohtaja

Ville HeinonenKarim Hafez Ville Strandman



Tervetuloa Tampereen tuotantotalouden alumnin 16. Wappubooliin!
 

Tapahtuma järjestetään tänä vuonna Espoon Otaniemessä perjantaina 21.4. kello 17.30 alkaen.
Saapuminen paikan päälle luonnistuu sujuvasti myös Helsingin ulkopuolelta saapuville

rautatieasemalta metrolla.
 

Tällä kertaa wappuboolin kestityksestä vastaa Sofigate – ja he toivottavat kaikki Tampereen
tuotantotalouden alumnit juhlimaan hyvässä seurassa sekä tapaamaan tuttuja alumneja!

 
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 7.4. klo 23:59.
Paikkoja on rajallinen määrä, joten toimithan nopeasti.

 
Jatkamme iltaa Helsingin keskustassa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.

 
Tervetuloa!

 
Mitä: Alumnin Wappubooli 2023

Milloin: 21.4. klo 17.30 alkaen
Missä: Sofigate - Innopoli 1, Tekniikantie 12, 02510 Espoo

Lisää kohdeyrityksestä: sofigate.com
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Alumnin_Wappubooli_2023_3646/fi
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TuTa Alumnin 
kesämökki 1.-3.9.

Save   
          date

THE

Enemmän lisätietoja tulossa myöhemmin.
Tämän vuoden yhteyshenkilöinä toimivat Ville Strandman & Antti Kiviniemi.

 
Kysymyksiä herätessä voit lähettää sähköpostia osoitteeseen:

alumni@indecs.fi 



Tampereen
tuotantotalouden Alumnin

          vuosijuhlat20.
Tampereen tuotantotalouden alumni täyttää 20-vuotta ja  tarkoituksena on juhlistaa
pyöreitä ensi marraskuussa.  Tätä varten kartoitamme alumnien kiinnostusta juhlien

tyylistä. Oheisesta linkistä pääset vaikuttamaan:
 

 https://forms.gle/NYqth6JfGTBowLP69
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Kuva: Lotta Törnblom



Oli tammikuu 2020, kello noin 20.05. Käynnissä oli Wanhojen hallitusten sitsit ja niiden
ensimmäinen sitsipeli. Tätä visaa piti eräs emeritussihteeri, jonka nimeä emme voi tässä
paljastaa. Käyttäkäämme hänestä siis koodinimeä “Leijona”. Leijonalla oli käsissään
Indecsin seremoniamestarin sauva, jonka messinkistä rengasta hän tahdikkaasti
pyöritteli. Koska rengas lepäsi kierteillä, se luonnollisesti lopulta irtosi päästyään kierteen
loppuun ja tippui avuttomana Bommarin betoniselle lattialle. Seremoniamestarin rengas
maapalloineen ja kuppeineen kävi urheasti lyhyen ja harmillisen tappiollisen Taiston
betonilattian kanssa. Sauvan kupin varsi kääntyi mutkalle, ja puinen maapallo lakkasi
pyörimästä vapaasti akselinsa ympäri.

Indecsin perinteistä, juhlakäyttöön tarkoitettua seremoniamestarin sauvaa oli vasta
alettu käyttää vuosijuhlien lisäksi myös sitseillä. Viimeistään tässä hetkessä oli selvää,
ettei ratkaisu ollut kestävä, kirjaimellisesti. Käynnistyi kamppailu, joka oli pidempi, mutta
myös onneksi voitokkaampi, kuin betonilattian äsken voittama.

Sauvaa korjattiin, rikottiin ja korjattiin uudelleen tulevien kahden vuoden aikana. Ensin
sitä korjattiin eräällä kangasalalalaisella konepajalla, eläkkeeltä revityn sorvarin käsissä,
tissikalenterissa esiintyvän mallin tarkasti valvovien silmien alla. Viimeisin korjaustyö
tehtiin kampuksen Pro Labissa, hienolla sveitsiläisellä Schaublin 125 -sorvilla. Samalla
kiltavaikuttajien mielissä kypsyi suunnitelma. Entä jos killalla olisi käytössään sellainen
sauva, joka olisi mahdotonta saada paskaksi? Entä, jos seremoniamestarin sauva
aiheuttaisi pienemmän negatiivisen tulosvaikutuksen Indecsin vuosittaiseen
tilinpäätökseen? Entä, jos vuosijuhlilla käytettävä sauva sykähdyttäisi hienokuntoisena ja
harvinaisena näkynä?

Käynnistyi projekti. Ei virallisesti, mutta kuitenkin. Sitsikäyttöön varattavaa uutta sauvaa
ideoitiin porukalla, ja juhlakäytössä olevan sauvan maapallo mallinnettiin tuotekehitystä
varten kiltahuoneen koneelle asennetulla Siemens NX -sovelluksella. Heti kohta,
koronapandemian niin salliessa, projektia jatkettiin keväällä syksyllä 2022. Tällä kertaa
projekti oli jo virallinen. Projekti oli saanut etuliitteen “kärki-”, ja tiimin koko oli kasvanut.
Projektin eduksi mukaan oli saatu myös uutta verta hallituksessa mukana olevista
teekkarisektorin fukseista. 
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Seremoniamestarin sauva
sitsikäyttöön 

Syntytarina
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Alkusyksystä projektiryhmä sai
muotoiltua CAD-mallin siitä, miltä
valmiin pallon haluttiin näyttävän.
Ryhmä visioi sauvan koostuvan pallon
lisäksi puisesta varresta. Puinen varsi
olisi arkisempi kuin teräksinen, ja sitä
hakatessa laattalattiakaan ei tarvitsisi
suojakseen erillistä alustaa. 

Ryhmä ei kuitenkaan voinut ollut varma
siitä, että tietokoneen näytöltä katseltu
malli toimisi käytännössä. Projektiryhmä
jalkautti nuoriso-osastonsa
selvittämään konseptin soveltuvuutta
fyysisessä ulottuvuudessa. Pallo 3D-
tulostettiin paikassa nimeltä “Fabulous
Laboratory” eli FabLab, joka tunnettiin
aikanaan TUTLABina. Nuoriso suoritti
tehtävän esimerkillisesti. Todisteena
kuvat 1 ja 2.

Kuva 1: Tulostus menossa

Olikin hyvä, että palloa päästiin hypistelemään. Malliin tehtiin muutamia kriittisiä
muutoksia. Halkaisijaa kasvatettiin 20 mm, ja kuppi integroitiin puoliksi pallon sisään.
Lopullinen malli on merkitty kuvaan 3. Samoihin aikoihin eräs projektiryhmän jäsenistä
oli käymässä Hollannissa. Siellä havaittiin, että valitusta sauvamallista oli saatu hyviä
kokemuksia jo satoja vuosia sitten. Paikallisesta museosta löytyi kuvan 4 mukainen
sauva, mihin lie käytetty. 

Kuva 2: Valmis
tuloste,
sopivasti
maapallon
väreissä

Kuva 3: CAD-
malli

muutoksineen
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Seuraavaksi alkoi yritysyhteistyökumppanin metsästys. Sellainen tarvittiin pallon
valmistamiseksi, sillä materiaaliksi visioitiin alumiinia, eikä kiltahuoneelle oltu vielä saatu
hankittua kauan kaivattua kiltasorvia. Pallo ei olisi helppo valmistaa: työstökoneelta
vaadittiin käytännössä vähintään viittä akselia. 

Oikea yhteistyökumppani löytyi jälleen Kangasalta, joka osoittautui metalliteollisuuden
luvatuksi kunnaksi. Paja oli tosin tällä kertaa toinen. Tarjouspyyntö laitettiin vetämään.
Vastaus sai projektiryhmän huomaamaan, että aikuisen ihmisen leuka voi todellakin
tippua lattialle. Pallon koneistukseen oli varattu 800 € budjettia, ja siitä jäisi nyt tasan 800
€ käyttämättä. 

Tarjouspyynnössä oli todettu, ettei pallolla olisi mikään kiire, sillä tällä kertaa hinta oli
rajoittava tekijä. Tästä huolimatta projektiryhmällä oli salainen haave: sauva olisi hienoa
saada lanseerattua vuosikurssien Taisto -sitseillä. Sitsipäivän aamuna kaikki toivo oli jo
heitetty. Kello 11.30 kuitenkin saatiin kauan odotettu viesti. Pallo oli valmis! Nuoriso oli jo 

Kuva 4: Muuallakin osataan

varannut päivänsä täyteen. Jäljellä oli vain yksi
vaihtoehto: työpäivien aikatauluja oli supistettava
niin paljon, kuin mahdollista. Lounaan jälkeen
projektitiimin vanhusosasto toivotti kollegoilleen
hyvät viikonloput, ja lähti tärkeämpiin puuhiin.

Aikataulupaineen vuoksi aluksi haaveiltua
tammista sauvaa ei kuitenkaan saataisi. Matkalla
Suur-Pirkkalasta koululle kyytiin napattiin
väliaikaiseksi tarkoitettu mäntykeppi, ja koululta
jatkettiin aina kauemmas itään. Valmiin pallon
käteen saatuaan projektiryhmä oli mykistynyt.
Pallo oli vielä upeampi kuin oltiin osattu kuvitella.
Olemattomat pinnanlaatuvaatimukset olivat
muuttuneet lasikuulapuhalletuksi palloksi ja
kiillotetuksi käyrän pinnaksi. Valmis pallo on
kuvassa 5. Kiitos tästä kaikesta Fromtools Oy:lle. Kuva 5: Uunituore maapallo



Taisto-sitseillä projektitiimi vihki
sauvan sitsikäyttöön. Varren
lisäksi varaosina toimi myös
pallon kiinnitysruuvi, joka oli
sorsastettu projektin kiireellisen
luonteen vuoksi
projektitiimiläisen
tietokonepöydästä. Pöytä saisi
toistaiseksi seisoa kolmella
jalalla. Vihkimistilaisuutena
toimineiden Taisto-sitsien jälkeen
projekti jäi hetkellisesti tauolle.
Asiaan palattiin perinteiseen
tyyliin  juuri  ennen  h-hetkeä,  eli 
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Kuva 6: Valmis sauva sitsikäytössä

Kun Taisto-sitseillä vihittiin sauva, niin WHS:llä vihittiin puolestaan projektitiimi. Tiimi
pääsi seuraamaan ilolla, kun projektipäällikkö vihittiin seremoniamestarin spontaanista
aloitteesta Sauvan ritarikuntaan. Näihin kuviin (7) ja tunnelmiin, toivomme näkevämme
sitsisauvan kovassa käytössä. Vuosijuhlasauvan puolestaan toivomme säilyvän juhlavana
ja ennen kaikkea ehjänä. Toivomme lisäksi näkevämme alumnilta suuren osanoton
syksyn 2023 Taisto-sitseille, sillä ainakin allekirjoittaneet tulevat sitsisauvaa paikalle
ihastelemaan myös syksyn Taisto-sitseille! Juhlasauvaa puolestaan voi tulla ihastelemaan
kevään vuosijuhlille, joiden alumni-ilmoittautuminen aukesi juuri.

Kuva 7: Lyönti

Wanhojen hallitusten sitsejä 2023. Niitä edeltävänä päivänä projektitiimi päätti, että
projekti on vietävä loppuun. Varsi oli vaihdettava laadukkaaseen ja oikean kokoiseen.
Suuntana oli tällä kertaa eräs ylöjärveläinen liike, jonka tarjooma on Puuilon tarjooman
negaatio. Kuten kaikissa hyvissä kaupankäyntitilanteissa, hintaneuvotteluihin siirryttiin
myyjän komennosta “Katsotaan teille jokin hyvä hinta.”. Ulos siirryttiin puolestaan
kehotuksella “Menkääs ovisuuhun niin Sirpa rimpauttaa teidät kassalla ulos”. Ennen
seremoniamestareiden kovia käsittelyjä tuli sauvalle vielä antaa yksi kova käsittely:
keitetyllä pellavaöljyllä eli vernissalla öljyäminen kolmesti. Valmis sauva kuvassa 6.

Leevi Törnblom ja
Valtteri Kirsilä 



Yeeehaaw! 

Koronan aiheuttamista suluista ja vähistä tapahtumista selvittyämme on tullut aika alkaa
piirtää kiltaamme maailmankartalle. On saavuttu pisteeseen, jossa kilta on alkanut
pohtimaan entistä enemmän omaa brändiään, uusia ja isompia tiloja sekä
tapahtumatarjontaa. Olemme siis päättäneet laajentaa myös tapahtumatarjontaamme
isolla kädellä, emme niinkään määrällisesti, vaan koon puolesta. Killan ja Mayhem-
toimarin olisi tarkoitus tuoda lähivuosien aikana uusi, toivon mukaan yli tuhannen
osallistujan tapahtuma, jonka osallistujiksi pyritään saamaan opiskelijoita kaikilta aloilta
ympäri Suomen. 

Mayhem-projektia on tällä hetkellä vetämässä meikäläinen, edeltäjäni Kasper Valtosen
jalanjäljissä. Kassu ehti tuoda projektia hienosti eteenpäin jäsenistölle järjestämiensä
workshoppien, useiden puheluiden sekä alustavien budjettien avulla. Seuraavaksi
allekirjoittaneella on työn alla selvittää, mikä olisi se tapahtuma joka palvelisi oikeasti
parhaiten niin jäsenistöämme kuin myös muita opiskelijoita ja olisi taloudellisesti
tavoitettavissa. Tämän luokan tapahtuman järjestäminen ei kuitenkaan ole mikään piis of
keik, vaan vaatii vielä tapahtumakonseptinkin selvittyä paljon suunnittelua sekä myös
lisäkäsiä hallitukseen ajamaan toteutusta eteenpäin. 
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Killan Mayhem-projekti

Vaikka itse tapahtuman
järjestäminen on vielä jos
jonkinlaisen matkan päässä, uskon
todella killan onnistuvan
toteuttamaan jotain uutta ja
mahtavaa. Ei kun siis palikka
koneeseen ja sorvaamaan.
Toivottavasti näemme kyseisessä
tapahtumassa, kun se pihalle
saadaan! 

Meihemterkuin, 
Onni Hemminki
Mayhem-toimari 2023 
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