
Alumnitiedote 3/2007 

Hyvä Prodekon Alumnin jäsen, 

Tässä vuoden kolmas tiedote! 

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

Muista ilmoittautua mukaan YIT exculle! Lisätietoja kohdassa 1.5. 

Terveisin, 

Taru Aalto, puhis 2007 

Muistathan päivittää yhteystietosi. Matrikkeliprojektin vuoksi 

osoitteenmuutokset tämän vuoden loppuun asti osoitteeseen 

tutamatrikkeli(at)tkk.fi 
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1 PRODEKON ALUMNI 

1.1 Vuosikurssi -97 tapaa Sikajuhlien etkoilla 16.11. Rantsussa. Muutkin 

tervetulleita mukaan! 

Jo perinteeksi muodostunut 10 vuotta sitten valmistuneiden tapaaminen 

Rantsussa klo 18 ennen Sikajuhlia. Tarjolla purtavaa ja juomaa 

omakustanne hintaan – opiskeluaikojen tyyliin! 



Myös muut kuin -97 aloittaneet erityisen tervetulleita. 

Etkoilta mahdollisuus jatkaan Smökkiin varsinaisin Sikajuhliin. Lippua 

Sikajuhliin ei ole tarvetta hankkia etukäteen. 

1.2. Kuulumisia Räyhärockista 

Lauantaina 9.6.2007 Hangossa järjestetty Räyhärock veti paikalle noin 

kymmenkunta vanhaa Prodekolaista. 

Lisätietoja tapahtumasta osoitteesta www.rayharock.com. 

1.3. Alumnin syyskokous 21.11.2007 klo 18 ja Alumnin hallitus 

Alumnin syyskokous järjestetään TUAS-talolla huoneessa 1021 21.11.2007, 

klo 18.00. Syyskokouksessa valitaan uusia hallitusjäseniä erovuorossa 

olevien tilalle kaksivuotiseksi kaudeksi 2008-2009. Mikäli olet 

kiinnostunut Alumnin hallitustyöskentelystä, ota yhteyttä Taru Aaltoon 

(taru.aalto(at)nokia.com). 

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 

1.4 Prodekon matrikkeli tulossa – päivitä tietosi 

On tullut jälleen aika koota Teknillisen korkeakoulun Tuotantotalouden 

osastolta ja sitä edeltäneestä Tuotantotalouden koulutusohjelmasta 

valmistuneet yksien kansien väliin Prodekon matrikkeliin. Edellisen 

matrikkelin julkaisemisesta on vierähtänyt yli kuusi vuotta ja kyseisen 



teoksen julkaisun jälkeen on Tuotantotalouden osasto tuottanut 

kolmisensataa valmistunutta opiskelijaa. 

Matrikkelin toteuttaa prodekolainen ekskursioporukka, joka edustaa 

vuosikursseja laidasta laitaan. Projektitiimin tavoitteena on 

mahdollisimman täydellisen matrikkelin kokoamisen lisäksi rahoittaa 

matrikkelin tuotoilla pitkää ekskursiota Kiinaan kevättalvella 2008. 

Jos et ole saanut sähköpostiisi viestiä Matrikkelista, ota yhteyttä 

Jarno Lappalaiseen (tutamatrikkeli(at)tkk.fi ) varmistaaksesi, että 

meillä on oikea sähköpostiosoitteesi tietojen keräämistä varten. 

Matrikkeli valmistuu helmikuun 2008 lopussa ja tilauksen voitte jättää 

tietojenne täydentämisen yhteydessä. Matrikkelin hinta on 30 euroa. 

1.5 YIT-xq 22.11 – työmaakäynti, simulointia & sauna 

— YIT:n kutsu xq:lle — 

Pidämme TKK:n tuta-alumnin excursion torstaina 22. marraskuuta klo 16:30 

– 21:00 YIT:n pääkonttorissa (Panuntie 11, Helsinki). 

Agenda seuraavassa (aloitamme klo 16:30 ja päätämme klo 21:00, muuten 

kellonajat suuntaa antavia): 

-16:30 YIT:n pääkonttorin laajennushankkeen esittely, Jarkko Pakkala 

(Työpäällikkö) / Konsta Karaskuru (Vastaava mestari) & Anna-Maria Kiviharju 

(Projekti-insinööri) 

-17:00 Tutustumiskäynti työmaalle 

-17:30 Siirtyminen saunaosastolle 

-17:45 Pääkonttorin laajennushankkeen esittely tilaajan näkökulmasta, 

Pirjo Pernu (YIT/Toimitilapalvelut) -18:00 Pääkonttorin 

laajennushankkeen simulointi, Vesa Paju (Delfoi), Vesa on myös tuta alumni 

-18:15 –> Vapaata keskustelua, ruokaa, juomaa & sauna -Tilaisuus 

päättyy klo 21 

Lämpimästi tervetuloa! 

Jussi & Tutu 

Ilmoittautumiset Eero Pekkaselle (eero.pekkanen(at)tkk.fi) 15.11 mennessä. 



1.6 Liity Prodekon Alumnin LinkedIn-ryhmään! 

Prodekon Alumnille on perustettu oma ryhmä 

LinkedIn-verkostoitumispalvelu 

un. LinkedIn on 

business-verkostoitumispalvelu, jossa on tällä hetkellä jo toista sataa 

Prodekolaista käyttäjää. Ryhmän jäsenet näkevät muiden tiedot, ja voit 

halutessasi antaa muille Prodekolaisille mahdollisuuden ottaa sinuun 

yhteyttä. 

Ryhmään liittyminen onnistuu alla olevan linkin kautta, ja se vaatii 

ryhmän hallinnoijan hyväksynnän. Tällä hetkellä ryhmästä vastaa entinen 

Alumnikoordinaattori Mikko Sjöberg [mikko.sjoberg(-)tkk.fi], jolle voi 

myös lähettää lisäkysymyksiä aiheesta. 

Liity ryhmään: http://www.linkedin.com/e/gis/37349/75241A3814AA 

2 PRODEKO RECRUITING 

2.1 Uusi toimitusjohtaja Tuomas Oijala aloitti 1.8.2007 

Prodeko Recruitingin uusi toimitusjohtaja, Tuomas Oijala, aloitti 

tehtävät 1.8.2007. Tähän mennessä parhaimman kesän jälkeen myös syksy on 

lähtenyt vauhdilla liikkeelle. 

3 TUOTANTOTALOUDEN KILTA PRODEKO 

3.1 Prodekon kuulumisia 

Prodeko juhlisti 41-vuotissyntymäpäiväänsä 19.10. Suomenlinnan 

Pirunkirkossa. Juhlat etenivät jatkojen kautta lopulta Otaniemeen 

silliaamiaiselle, jossa väsyneitä juhlijoita oli laulattamassa Mikko 

Alatalo. 

Prodekon syksyn ohjelmassa on ollut poikkeuksellisen paljon sitsejä, 

joita on järjestetty eri yhteistyötahojen, kuten Pykälän ja 

Lääketieteenkandidaattiseuran kanssa. Prodekon syksyn puolipitkä 

suuntautuu tänä vuonna Frankfurtiin, josta tehdään pikavisiitti myös 

Karlsruheen tervehtimään paikallisia ESTIEMläisiä. 

4 UUTISIA JA TAPAHTUMIA TUOTANTOTALOUDEN OSASTOLLA 



4.1 Teknillisen korkeakoulun hallitus päätti 3.9.2007 kokouksessaan 

TKK:n osastojen uudelleenorganisoinnista neljään tiedekuntaan 01.01.2008 

alkaen. Tuotantotalouden osastosta tulee osa perustieteiden tiedekuntaa. 

Lisää tietoa löytyy TKK:n nettisivuilta: 

http://www.tkk.fi/Henkilokunta/organisaatio/laitokset.html 

4.2 Tuotantotalouden osaston uutena alumnikoordinaattorina on aloittanut 

Eero Pekkanen (eero.pekkanen(at)tkk.fi) 1.9.2007 alkaen. Mikäli herää 

kysymyksiä tai kommentteja alumnitoiminnasta, ota epäröimättä yhteyttä! 

 


