
Alumnitiedote 2/2007 

Hyvä Prodekon Alumnin jäsen, 

Tässä vuoden toinen tiedote! 

Samat tiedot html-muodossa osoitteesta http://alumni.prodeko.org 

Terveisin, 

Taru Aalto, puhis 2007 

PS. Osoitteenmuutoksissa ota yhteyttä Mikko Sjöberg 

(mikko.sjoberg(at)tkk.fi). 
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1 PRODEKON ALUMNI 

1.1. Alumnitapaaminen 9.6. Räyhärockissa! 

RäyhäRock lähestyy! Lauantaina 9.6.2007 Hangossa aivan loistava 

mahdollisuus picniciin puistossa ja erinomaiseen klubi-iltaan sen 

jälkeen… 



Kerää siis alumnikaverit, perhe ja picnic-kori kasaan ja suuntaa kohti 

aurinkoista Hankoa. Luvassa on vanhoja tuttuja – niin lavalla kuin sen 

edessäkin- rockia ja reggaeta. Mudassa ei tarvitse möyriä, vaan 

haluttaessa samppanjat poksahtelevat sivistyneesti. Lisätietoja 

osoitteesta www.rayharock.com. Ole siellä! 

1.2 Kuulumisia alkuvuoden tapahtumista 

KEVÄTKOKOUS 23.4.2007 

Prodekon Alumnin kevätkokous järjestettiin 23.4.2007 klo 17.30 

TUAS-talolla. Kokouksessa käsiteltiin ja vahvistettiin vuoden 2006 

toimintakertomus ja tilinpäätös. 
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WAPPUSKUMPPA 1.5.2007 

Aiempien vuosien tapaan suuri joukko nykyisiä ja vanhoja Prodekolaisia 

kerääntyi tutulle paikalle Ullanlinnanmäelle nauttimaan hyvästä säästä ja 

auringonpaisteesta vappupäivänä. Alumneita hemmoteltiin lisäksi skumpalla, 

joka tuntuikin menevän hyvin kaupaksi. 

1.3 II Prodekon neuvottelukunnan kokoaminen: ehdotukset jäseniksi 

Taustaksi 

Prodekolla ja Prodekon Alumnilla on yhteinen neuvottelukunta 

(kutsumanimeltään lyhyesti ”Prodekon neuvottelukunta”), joka on aloittanut 

toimintansa syksyllä 2005. Neuvottelukunnan tehtävänä on erityisesti tukea 

Prodekoa ja Prodekon Alumnia pääasiassa keskustelemalla näille ja niiden 

sidosryhmäorganisaatioille (kuten 

TKK:lle) ajankohtaisista aiheista kokouksissa 1-2 kertaa vuodessa. 

Neuvottelukunnassa toimii elinkeinoelämän ja muiden sektoreiden 

huipputason vaikuttajia. Lisäksi neuvottelukunnassa toimii pieni määrä 

nuorempien ikäluokkien edustajia, jotka ovat opiskelleet viime 

vuosikymmeninä – ja joista yksi valitaan neuvottelukunnan 

varapuheenjohtajaksi, jolla on päävastuu kokousten operatiivisesta 

järjestämisestä yhdessä Prodekon Alumnin puheenjohtajan kanssa. 

Neuvottelukunnan puheenjohtaja on toimitusjohtaja Jorma Eloranta. 

Neuvottelukunnan kokoonpano vahvistetaan noin kolmen vuoden välein. 

Syksyllä 2007 nimitetään II Prodekon neuvottelukunta vuosiksi 2008-2010. 

Nykytilanteessa on toivomuksena, että mahdollisimman moni I 



neuvottelukunnan seniorijäsenistä olisi käytettävissä jatkokaudelle, mutta 

neuvottelukunnan laajentaminen avaa silti useita lisäpaikkoja. 

Ehdotukset jäseniksi 

Prodekon Alumnin hallitus pyytää alumneilta tässä vaiheessa ehdotuksia 

uusiksi jäseniksi – myös nuorempien ikäluokkien edustajiksi – II 

neuvottelukuntaan. 

Ehdotukset ja lisätietoja: Markus Mäkelä, etunimi.sukunimi@tkk.fiTämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia 

vastaan, tarvitset javascripttituen päälle nähdäksesi osoitteen. , puh. 

050 520 7770. 

Neuvottelukunnan verkkosivu jäsenluetteloineen: 

http://www.prodeko.org/neuvottelukunta/ 

2 PRODEKO RECRUITING 

2.1 Uusi toimitusjohtaja valittu 

Prodeko Recruitingin uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Tuomas Oijala, 

joka ottaa vastaan aluksi yrityksen talousjohtajan tehtävät kesäkuun 

alussa. Toimitusjohtajana hän aloittaa 1.8. 

Lisätietoja Prodeko Recruitingista: Tomi Lähdemäki, 040 750 8385, 

tomi.lahdemaki(a)prodekorecruiting.com 

2.2 Kesätyökampanja käynnissä 

Prodeko Recruitingin kesätyökampanja tarjoaa tekijöitä viime hetken 

resurssitarpeisiin! Rekisteristä on poimittu opiskelijoita, jotka ovat 

edelleen vailla kesätöitä. Joukossa on myös useita pitkälle opinnoissaan 

edenneitä. Kysy löytyykö yritykseenne tekijää sopivalla profiililla. 

Haastattelu järjestyy vaikka jo seuraavaksi päiväksi. 

3 TUOTANTOTALOUDEN KILTA PRODEKO 

3.1 Prodekon Wappu 

Prodekon Wappuviikko sujui tuttuun tapaan railakkaasti. Viikko sisälsi mm. 

kolme wappuexcua sekä wappusitsit. Myös PoRa näkyi vahvasti wappuviikon 

ohjelmassa järjestämällä vichynjuontihaasteen ennen TKY:n ja KY:n 

käydenvetoa. Ei liene kenellekään yllätys, että PoRan edustajat joivat 

ylivoimaiseen voittoon. Prodekon kevätkausi päättyi Grillibileisiin, jossa 



oli tupa jälleen täynnä. Grillibileiden ohjelma sisälsi myös vuoden 

tuta-opettajan palkitsemisen, ja valinta osui tänä vuonna professori Tomi 

Laamaseen. 

Lisätietoja Prodekon toiminnasta www.prodeko.org 

3.2 PoRa Masters pe 14.9.2007 Lakistossa 

Tervetuloa alumnihenkiseen PoRa Masters golf-kilpailuun ensi syksynä. 

Luvassa yksilökisojen (tasoituksenton lyöntipeli, tasoituksellinen 
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>pistebogie, pisin drive) lisäksi samanaikaisesti kaikkien aikojen PoRan 

johtokuntien välinen taisto sekä luonnollisesti jälkipelit löylyjen ja 

buffet-ruokailun yhteydessä. Jatkojen yhteydessä leikkimielistä 

PoRa/golf-henkistä kisailua. 

Pelikenttänä toimii Lakiston kenttä Espoossa, 

http://golfpiste.com/kentat/shg/?lang=fi 

Ensimmäiset lähdöt ovat jo iltapäivällä klo 14 alkaen, mutta myös 

myöhempiä lähtöjä on saatavilla työkiireisille. 

Hintaa tapahtumalla on 50., joka sisältää pelit (greenfee ja kisat), 

pelipallot (PoRa logolla), saunomismahdollisuuden Lakiston klubitalolla 

sekä buffet illallisen. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 

http://files.prodeko.org/Pora/PoRaMasters2007.jpg 

tai sähköpostitse: sebastian.knight(a)tkk.fi 

4 UUTISIA JA TAPAHTUMIA TUOTANTOTALOUDEN OSASTOLLA 

4.1 Väitöstilaisuuksia Tuotantotalouden osastolla 

TkL Marianna Herold väittelee tiistaina 19.6.2007 klo 14, luentosalissa 

TU2, TUAS-talo, Otaniementie 17. 

Tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja ”A multinational perspective to 

managing end-of-life electronics” tarkastelee miten 

tuottajavastuulainsäädäntö vaikuttaa yritysten osallistumiseen käytettyjen 



tuotteiden hallintaan sekä määrittelee alueellisia ja yrityksestä 

riippuvia tekijöitä, jotka selittävät osallistumisen eri tasoja. 

4.2 BIT-tutkimuskeskuksen dWork-kirjan julkaisu 23.5. 

TKK:n BIT-tutkimuskeskuksen dWork-hankkeen kirja ”Distributed and Mobile 

Work – Places, People and Technology” julkaistiin 23.5. Lisätietoja 

osoitteesta: 

http://www.vmwork.net/material/kirja230507%20tilaisuus_FINAL.pdf 

 


