
Alumnitiedote 1/2008 

Hyvä Prodekon Alumnin jäsen, 

Kevään alumnikohokohta on hallitussitsit, jonne ovat tervetulleita kaikki joskus hallituksissa toimineet tai muuten kilta-

aktiiveina hääränneet. Kekkerit järjestetään Wapun jatkoksi 3.5 Täffällä. Tsekkaa ketkä kaikki ovat tulossa, ja ilmoittaudu 

itsekin, osoitteessa ilmo.prodeko.org. Lue lisää kohdasta 1.1. 

Seuraavassa muut Prodekon Alumnin tärkeimmät kuulumiset: 

– Tuotantotalouden osastoa ei enää ole (lue 3.1) 

– Matrikkeli menossa painoon – tilaa omasi (lue 1.2) 

Koko tiedote mailin alaosassa ja osoitteessa http://alumni.prodeko.org 

Terveisin, 

Sammeli Sammalkorpi, puhis 2008 

**************** 

1 PRODEKON ALUMNI 

1.1 Alumnisitsit 3.5 Täffällä 

Prodekon hallitus järjestää, muutaman vuoden tauon jälkeen, sitsit alumniin kuuluville kilta-aktiiveille. Varmista paikkasi 

auringossa, ja ilmoittaudu osoitteessa ilmo.prodeko.org. Tuolla näkyvät myös jo ilmoittautuneet. Ohessa kutsu 

nippelitietoineen: 

”Arvon alumni, 

On suuri kunnia kutsua teidät mukaan 

Tuotantotalouden Kilta Prodekon Hallitussitseille lauantaina 3.5.2008. 

Paikalle ovat lämpimästi tervetulleita Prodekon ja Alumnin hallitukset 

sekä kaikki muut killassa innokkaasti toimineet alumnit. 

Arvonsa mukaiset puitteet sitseille tarjoaa Teknologföreningenin 

Urdsgjallar (Otakaari 22, Espoo). Cocktail-tilaisuus klo 18 ja sitsit klo 19. 

Pyydämme teitä ilmoittautumaan 15.4. mennessä osoitteeseen ilmo.prodeko.org. 

Illalliskortin hinta 40 euroa. Tumma puku, avec. 

Prodekon hallitus 2008” 

1.2 Matrikkeli menossa painoon – tilaa omasi 



Prodekon Matrikkeli on menossa painoon, ja toimitukset alkanevat huhtikuun aikana. Mikäli et ole vielä tilannut omaasi, 

voit sen tehdä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tutamatrikkeli@tkk.fiTämä sähköpostiosoite on suojattu 

roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen päälle nähdäksesi osoitteen. 

1.3 Kevätkokous 29.4 

Prodekon Alumnin kevätkokous järjestetään 29.4. Tilaisuuden yhteydessä on myös mahdollisuus käydä ihmettelemässä 

fuksispeksejä. Varsinainen kutsu tilaisuuteen toimitetaan seuraavan tiedotteen yhteydessä. 

2 TUOTANTOTALOUDEN KILTA PRODEKO 

2.1 Uusi hallitus 

Prodekon hallitus 2008 on aloittanut toimintansa seuraavalla kokoonpanolla: 

Puheenjohtaja Jussi Valtonen 

Sihteeri Terhen Heikkilä 

Rahastonhoitaja Sanna Mutka 

Mediakeisari Johan Haataja 

Opintovastaava Antti Koulumies 

Yrityssuhdevastaava Outi Herkepeus 

Excumestari Taneli Hirvola 

Ulkoministeri Jarno Lappalainen 

Isäntä Ville Poikolainen 

Sisä- ja kulttuuriministeri Reeta Kukkola Fuksikapteeni Arjo Laukia 

2.2 Vuoden alun kuulumiset 

Prodekon vuosi 2008 on alkanut mukavasti. Näillä hetkillä starttaa pitkä excursio Kiinaan, jossa 15 henkilön excuporukka 

tutustuu 10-30.3. idän ihmeen elinkeinoelämään. Kevään muita kohokohtia ovat luonnollisesti 7-11.4. järjestettävä 

puolipitkä excu Ahvenanmaalle sekä PoRan vesiviikko huhtikuun loppupuolella. Muutenkin prodekolaisia on vaikea pitää 

paikallaan ja yritysvierailuja on kevään aikana useita: Kevään erikoisuutena valtionyhtiö Altia. 

Wapun tulosta ei ole vielä tietoa, mutta suunnitelmat sitä varten ovat kuitenkin jo valmiina mikäli se päätetään järjestää: 

Luvassa on ainakin kaksi wappuexcua sekä perinteiset wappusitsit. 

3 UUTISIA JA TAPAHTUMIA TUOTANTOTALOUDEN LAITOKSELTA 

3.1 Tuotantotalouden osasto on nykyään Tuotantotalouden laitos 

Teknillinen korkeakoulu on siirtynyt neljään tiedekuntaan aikaisempien 

12 osaston sijaan. Alumnitiedotteessa 3/2007 ilmoitettiin, että Tuotantotalouden laitoksesta tulee osa perustieteiden 

tiedekuntaa. 



Tiedekunnan nimi on muuttunut ja uutena nimenä on Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta. Tiedekunnan 

dekaanina on entinen Tietotekniikan osaston johtaja Olli Simula ja varadekaanina Tuotantotalouden laitoksen johtaja 

Hannele Wallenius. 

Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekuntaan kuuluvat seuraavat laitokset: 

Lääketieteellisen tekniikan ja laskennallisen tieteen laitos Mediatekniikan laitos Teknillisen fysiikan laitos 

Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietotekniikan laitos Tuotantotalouden laitos BIT-tutkimuskeskus Kielikeskus 

Lisätietoa löytyy osoitteesta: 

http://www.tkk.fi/fi/yleista/organisaatio/tiedekunnat/index.html 

3.2 Väitöksiä tuotantotalouden alalta Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunnasta 

Väittelijä: Lääkäri Karl-Johan Tötterman 

Ajankohta: 28.1.2008 

Paikka: TUAS-talo, Otaniementie 17 

Väitöskirja ”Institutional apolysis. From horizontal to vertical financial reallocation in public hospitals” käsittelee 

institutionaalista apolyysia sekä selvittää, miten rahoituspohjan muutos on vaikuttanut palveluiden integraatioon ja 

teknistymiseen. 

*************** 

 


