
Alumnitiedote 2/2009 

Hyvä Prodekon Alumnin jäsen, 

Tässä syksyn alumnitiedote! 

Samat tiedot löytyvät myös osoitteesta http://alumni.prodeko.org 

Syysterveisin, 

Liina Hellens, puheenjohtaja 2009 

P.S. Osoitteenmuutoksissa ota yhteyttä Terhen Heikkilään (terhen.heikkila(at)iki.fi) 
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1 PRODEKON ALUMNI 

1.1 Prodekon Alumnin syyskokous 15.12.2009 

Prodekon Alumnin syyskokous järjestetään 15.12.2009 klo 18.00 TUAS-talolla (Otaniementie 17, Espoo). 

Alumnin hallitustoimintaan osallistumisesta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan Liinalle osoitteessa 

liina.hellens@tieto.comTämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen päälle 

nähdäksesi osoitteen. tai tulemalla paikan päälle syyskokoukseen. 

ESITYSLISTA 

1) Kokouksen avaus 

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja näiden henkilökohtaiset varamiehet sekä 

kaksi ääntenlaskijaa 

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5) Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet eri jäsenryhmille seuraavalle kalenterivuodelle 

6) Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 



7) Valitaan hallituksen puheenjohtaja 

8) Valitaan hallituksesta kalenterivuoden päättyessä poistuvien tilalle uudet jäsenet 

9) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 

10) Lisäys Prodekon Alumnin sääntöihin* 

11) Muut esille tulevat asiat 

12) Kokouksen päättäminen 

* Ehdotus lisäyksestä sääntöihin: 

X§ Neuvottelukunta 

Prodekon Alumni ry:llä on Tuotantotalouden kilta Prodeko ry:n kanssa yhteinen neuvottelukunta, nimeltään Prodekon 

neuvottelukunta. Tämän toimielimen tarkoituksesta, nimestä, jäsenten nimitysprosessista, kokoonpanosta, 

toimikaudesta, 
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sisäisestä järjestäytymisestä ja toimitavoista on voimassa, mitä Tuotantotalouden kilta Prodeko ry:n säännöissä 

määrätään. 

1.2 Sikajuhlat 

Erityisesti ’99-vuosikurssilaiset huomio! 

Prodekon Sikajuhlat lähestyvät sikamaista vauhtia, ja perinteisesti mukaan juhlimaan on kutsuttu myös 10v sitten 

opiskelunsa aloittaneet tutalaiset. Vanhuus ei tule yksin, joten tervetuloa tapaamaan tuttuja, muistelemaan vanhoja ja 

juhlimaan perjantaina 13.11.2009! Aloitamme alumni-porukalla alkuillasta todennäköisesti Rantsussa, mistä on 

mahdollisuus siirtyä itse Sikajuhliin. 

Varaa päivä jo nyt kalenteristasi, lisätietoja lähetetään myöhemmin. 

2 TUOTANTOTALOUDEN KILTA PRODEKO 

Prodeko on tänä syksynä ehtinyt jo juhlistaa 43-vuotista taivaltaan 16.10. järjestetyllä Diskonttauksella. Kesän 

hiljaiselosta käännyttiin tiukkaan luentokauteen uusien opiskelijoiden vastaanoton myötä. Prodekossa aloitti syyskuun 

alussa 37 fuksin joukko, joista jopa 12 on tänä vuonna naisia. Myös Sikajuhlien toimikunnan kokoonpanon perusteella 

odotettavissa on erittäin naisenerginen fuksikurssi. Keväällä prodekolaiset rymistelivät kotimaan puolipitkällä Vaasan ja 

Oulun kautta Jyväskylään. Nyt syksyllä kiltalaiset ovat ehtineet jo ulkomaan puolipitkällekin. Tänä syksynä suuntana oli 



Lontoo jälleen muutaman vuoden tauon jälkeen. Juuri kevään puolipitkän aikoihin pidettiin myös Linköpingissä 

ESTIEM:n perinteiset TIMES case-kilpailut, joista prodekolaisjoukkue Iiris Kolu, Jussi Lehtinen, Tuomas Oijala ja Timo 

Tervola toivat EM-tittelin jälleen kotiin. Wappu tuli ja meni keväällä myös Prodekon Alumnin vahvalla osanotolla 

Ullanlinnanmäen piknikillä. Myös Grillibileet järjestettiin kevään tenttikauden päätteeksi. Uutena avauksena kesällä 

yhdistys teki tuttavuutta rapujuhlien muodossa oikeustieteilijöihin. 

3 UUTISIA JA TAPAHTUMIA TUOTANTOTALOUDEN LAITOKSELTA 

Englanninkieliset Master –ohjelmat Tuotantotalouden tutkinto-ohjelmassa on nyt mahdollisuus opiskella myös 

kaksivuotinen englanninkielinen diplomi-insinöörin tutkintoon (120 op) johtava opintokokonaisuus. Syyskuun 2009 alussa 

käynnistyneessä Master’s Programme in Service Management and Engineering aloitti 11 uutta opiskelijaa. Ohjelman 

tavoitteisiin ja opetussuunnitelmaan voi tutustua verkko-osoitteessa 

http://information.tkk.fi/en/prospective_students/masters/sem/index/ 

Lukuvuonna 2010-2011 alkaa kaksivuotinen Master’s Programme in Strategy, joka toteutetaan yhteistyössä Helsingin 

Kauppakorkeakoulun (HSE) kanssa. Englanninkielinen maisteriohjelma perustuu tuotantotalouden laitoksen vuodesta 

1991 toteuttamaan ‘International Business Linkage’ – ohjelmaan. Master’s Programme in Strategy rakentuu TKK:n 

strategisen johtamisen pääaineen sekä HSE:n markkinoinnin ja johtamisen laitoksen strategiaa käsittelevien kurssien 

pohjalle. Ohjelmaan voi hakea aiemmasta opintotaustasta riippuen joko TKK:n tai HSE:n kautta, ohjelmasta valmistuu 

sekä KTM- että DI-tutkintoja. Haku ohjelmaan päättyy 26. helmikuuta 2010. Lisätietoja saatavilla osoitteesta 

http://www.businesslinkage.net . 

4 MUUT ORGANISAATIOT 

4.1 Looking for alumni of the International Business Linkage Program 

The 19th International Business Linkage Program (IBLP) has been launched at the Department of Industrial Engineering 

and Management. So far over 400 professionals from more than 40 countries have graduated from the program. 

To support communication with the alumni, IBLP has launched its own exclusive Alumni Network for past graduates. If 

you have taken the program, please join the network at http://tinyurl.com/iblp-alumni. For more information, please 

contact Mr. Mikko Sjöberg at iblp (at) tkk.fi 

 


