
Alumnitiedote 3/2013 

Hyvää syksyä arvoisa alumni. Kesä alkaa olla virallisesti takana ja myös alumnin hallitus on palannut mökeiltään takaisin 

miettimään syksyn toimintaa. Pari tiukkaa tapahtumaa on jo lyöty lukkoon ja lisää luvassa. 

Palaten kuitenkin vielä tapahtumiin ennen juhannusta ja Wappua… Alumnin jäsenrekisteri koki teknisen katastrofin ja 

pitkään näytti, että kantaa jouduttaisiin hakemaan jopa viiden vuoden takaisista varmuuskopiosta. Nyt kanta on 

palautettu tilanteeseen 06/2012. Kuitenkin reilu vuosi on pitkä aika, joten toivoisin, että jokainen tarkistaisi tietonsa. 

Lähetämme jokaiselle teistä erillisen viestin, jossa on kannassa osaltasi olevat tiedot sekä ohjeet niiden päivittämiseen. 

  

Lopuksi, hallitus on jäsenistöään varten, joten kaikki ideat, palaute jne. ovat tervetulleita. Kuten tähänkin asti… 

  

Hyvää syksyä toivottaen, 

  

Alumnin hallitus alumni[at]prodeko.org 

  

Sisältö: 

1. Menneet tapahtumat 

2. Tulevat tapahtmat 

3. Project Asia 

4. Universum-Alumnitutkimus 

1. Menneet tapahtumat 

12.4. klo 18:00 kokoontui 75 alumnia ja 40 prodekolaista täyteen ahdetuille prodekon alumnisitseille. Tunnelma hipoi 

täffän kattohirsiä alusta saakka ja sitsit olivat kaiken kaikkiaan mahtavat. Toiminta jatkui vauhdikkaana täffällä pilkkuun 

saakka. Alumnin hallitus on iloissaan huomatessaan, että sitseille riittää tilausta ja konsepti kestää aikaa sekä kantaa yli 

Prodeko-sukupolvien. 

Grillibileet 

  



17.5. juhlittiin Hanasaaressa kaikkien aikojen tutagrillibileet! Tapahtumaan oli 100 opiskelijan lisäksi ilmoittautunut yli 100 

tuotantotalouden laitoksen työntekijää sekä 50 alumnia, joten lähtökohdat hienoon iltaan olivat erinomaiset. 

  

Vieraat alkoivat valua saareen klo 13, ja klo 14 päästiinkin jo aloittamaan ohjelma tuta-aiheisella työpajalla. Pöydissä 

pohdiskeltiin sekoitetuissa ryhmissä mm. tutalaisten muutosjohtamiskykyjä sekä tutalaisten ”sokeaa pistettä”. Noin tunnin 

intensiivisen aivoriihen jälkeen otettiin lyhyet yhteenvedot kaikista teemoista Kaj Hagrosin vetämänä, ja siirryttiin 

grillibuffetin antimien ääreen. 

  

Juhlakansan virkistäydyttyä erinomaisen grilliaterian parissa alkoi ensimmäinen bändi soittaa; yhtyeet oltiin saatu 

kasattua niin alumnin, laitoksen kuin opiskelijoidenkin riveistä, joten live-musiikkia riitti pitkälle iltaan. Näiden kolmen 

lopetettua alkoi ”open mic”, ja siitähän vasta tutalaiset innostuivatkin. Loppuilta puoleen yöhön asti kuluikin porukalta 

uskomattomia ex tempore-kokoonpanoja kuunnellessa ja hullun lailla tanssiessa. Nähtiinpä Alumnin puheenjohtajakin 

vetämäsä hämmentävän remumaista Get Onia! 

  

Grillibileet olivat hieno osoitus koko tutayhteisön elinvoimaisuudesta. Toivottavasti ensi vuonna nähdään porukkaa 

paikalla vielä sankemmin joukoin! 

  

Kiitos juhlista vielä ne rahoittaneille tuotantotalouden laitokselle ja perustieteiden korkeakoululle. 

  

Kuvia juhlista voi katsoa täältä: 

  

http://gallery.prodeko.org/index.php/Lukuvuosi-2012-2013/Laitoksen-kes-p-iv-t 

  

2. Tulevat tapahtumat 

Syksyn tapahtumapaletti on vielä osin rakenteilla, mutta nämä varmat hitit kannattaa laittaa kalenteriin jo tässä 

vaiheessa. 

Paikka Y 13.9.2013 klo 18, Ravintola Teatterin VIP-terassi 



Syyskuun kolmastoista alumni löysää kravattiaan, avaa takin toisenkin napin ja suuntaa Paikkaan Y. After-work 

drinkeille. Jo perinteiseksi muodostunut tapahtuma jatkaa suosioitaan ja toivomme, että tänäkin vuonna kymmenet 

alumnit pistäytyvät avaamassa alumnin syyskauden. 

Kotimaan superlyhyt – Nordkalk excursio Tytyrin kaivokseen 30.9.2013 

Alumnilla on mahtava tilaisuus tutustua Rettig konserniin kuuluvan Nordkalkin kalkkikivikaivokseen. Kaivos sijaitsee 

Etelä-Suomen helmessä Lohjalla noin 60 km päässä Helsingistä. Halukkaille järjestetään 
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bussikuljetus Rautatientorilta. 

  

Kohteen luonteesta johtuen paikkoja on 30. 

  

Vierailun ohjelma ja aikataulu: 

  

klo 17.00 Bussikuljetus lähtee Helsingin rautatientorin kiertoajelupysäkiltä 

klo 18.00 Saapuminen Tytyriin ja laskeutuminen Tytyri-saliin 80 metriä maan alle 

  

Esitykset 

– Rettig 

– Nordkalk 

– Tytyri 

– tehdas – ja kaivosvierailu 



  

klo 20.00 illallinen Tytyri-salissa 

klo 21.30 lähtö Tytyristä kohti Helsinkiä 

klo 22.30 saapuminen Helsinkiin 

Ilmoittautuminen: http://ilmo.prodeko.fi/web/app.php/fi/81 

Sikajuhla-etkot 22.11. klo 19.00 

Sikajuhlien ennen järjestetään vuosikurssitapaamiset Rantsulla. Tänä vuonna etkoiluvuorossa siis vuosikurssit 1993, 

yhteyshenkilönä sami.sarkamies[at]iki.fi) ja 2003, yhteyshenkilönä sebastian.knight[at]iki.fi. 

Rantsun jälkeen on alumnilla mahdollisuus käydä haistelemassa tunnelmaa Smökissä. Lisätietoa lippujen hankkimisesta 

lähempänä, kun saadaan ensin fuksit organisoiduttua. 

3. Project Asia 

  

18 prodekolaisen porukka suuntasi toukokuun lopussa kohti Pekingiä, ja palasi viiden viikon kuluttua Singaporesta 

onnellisina ja viisaina. 

  

Prodeko Project Asia käynnistyi lähes puolitoista vuotta sitten, helmikuussa 2012, jolloin muutaman kilta-aktiivin porukka 

päätti alkaa järjestellä excureissua uudenlaisella konseptilla. Excuporukkamme pyrki tutustumaan laajasti muutamaan 

yritykseen ja eritoten niiden Aasian toimintoihin niin kotimaassa kuin paikan päällä Aasiassakin. Matkakohteet 

määräytyivät siten, että pystyimme vierailemaan sponsoreiden toimipisteillä ympäri Aasiaa, jonka lisäksi jokaiselle 

mukana olleelle yritykselle laadittiin laaja projektityö yrityksen valitseman Aasiaan liittyvän teeman ympärille. Projektitöitä 

tehtiin antaumuksella koko kevät ja niitä on viimeistelty ekskursion jälkeen reissusta saatujen kokemusten ja 

haastattelujen perusteella. 

  

Kumppanuusyrityksiin tutustuttiin excuilla jo ennen reissua, ja toukokuun lopussa joukkomme lopulta lensi Pekingiin. Heti 

reissun alusta alkaen järjestelyt toimivat erinomaisesti, ja prodekolaisporukka lunasti odotukset osoittautumalla suuresta 

koostaan huolimatta yksinomaan erinomaisia persoonia täynnä olevaksi. Pekingissä näimme kulttuurielämyksien lisäksi 

Nokian hienon tehtaan. 

  



Shanghaissa excutahti tiivistyi, ja yritysvierailuja oli kahdeksan päivän aikana viisi kappaletta. UPM:n luona vierailimme 

ensin Shanghain toimistolla, jossa kuultiin paljon UPM:n liiketoiminnasta Aasiassa. Seuraavana päivänä kävimme 

Changshun modernilla paperitehtaalla Shanghain lähistöllä. Lauantaina tapasimme Tongjin yliopiston opiskelijoita, ja 

sunnuntaina kävimme kuulemassa Pöyryn Kiinan-operaatioista. Wärtsilän vieraana kävimme Shanghain toimistolla ja 

tehtaalla, ja saman päivän iltana pääsimme vieläpä keskustelemaan paikallisen johtohenkilöstön kanssa lähemmin 

illallisen merkeissä. Parin vapaapäivän jälkeen kävimme vielä Konecranesin tehtaalla kaupungin lähistöllä. 

  

Etelä-Korean aikamme alkoi mukavan sähäkästi, kun kävimme päiväretkellä Pohjois-Korean rajalla ilmapiiriä 

haistelemassa. Rajalta hostelille palattuamme huomasimme HS:n otsikoivan räjähtämäisillään olevasta tilanteesta 

rajalla, mutta ei siellä kyllä mitään ollut. Kesäotsikoita kai kaipailtiin lehdistössä. 

  

Busanissa olimme Wärtsilän kestitettävänä, ja kävimme Hyundain massiivisella telakalla, jossa valmistetaan Wärtsilän 

lisenssillä moottoreita. Telakan mittakaava oli Turun telakkaan tottuneille silmillemme aivan käsittämätön: kuulimme, että 

suuria konttialuksia telakalta valmistuu 62kpl vuodessa. 

  

Palattuamme pikaiselta Busanin-visiitiltä Seouliin kuulimme Samsungilta yrityksen menestystarinasta, jonka jälkeen 

vierailimme suurlähettiläs Matti Heimosen virka-asunnolla. 

  

Hong Kongissa porukallamme oli muutama päivä aikaa hengähtää rauhassa. Näimme Victoria Peakin sekä Macaun 

kasinot, ja tutustuimme huolella Hong Kongin viikonlopun yöelämätarjontaan mm. maailman korkeimmassa 

kattoterassibaarissa. Sunnuntaiyönä lensimme Singaporeen, ja välittömästi maanantai-aamuna pääsimme Konecranesin 

vieraiksi. Konecranesin vastaanotto jäi mieleemme erityisen lämpimänä, ja siihen olikin hyvä päättää matkan 

yritysvierailut. Reissun päätteeksi lensimme vielä Tiomanin saarelle muutamaksi päiväksi rannalle lämmittelemään. 

  

Project Asia oli ainutlaatuinen kokemus, jota kaikki osallistujat tulevat varmasti lämmöllä muistelemaan lopun elämänsä. 

Matkalta jäi käteen lukuisien oppimiselämysten lisäksi paljon uusia ystäviä sekä huikeita kokemuksia ja tarinoita. 

  

Projektista voi lukea lisää ma 5.8. ilmestyneestä Kauppalehdestä tai seuraavasta TEK-lehdestä! 

  

Heikki Koponen 



4. Universum-Alumnitutkimus 

Osallistu uratutkimukseen ja voita 1000€ matkalahjakortti tai lahjakortti Stockmannille / Miltä näyttää työelämä Prodekon 

alumnin silmin? 

  

  

Arvoisa Prodekon alumni, 

  

Mikä on urallasi tärkeää? 

  

Auta meitä parantamaan suomalaista työelämää ja vastaa Urabarometri 2013 -tutkimukseen, jossa selvitämme yhdessä 

tutkimusyritys Universumin kanssa Prodekon alumnien mielipiteitä liittyen omaan uraan, palkkaukseen, uratavoitteisiin ja 

ihanteellisimpiin työnantajiin. 

  

Vastauksesi auttaa työnantajia ymmärtämään Prodekolaisten uranäkemyksiä entistä paremmin. Vastaamalla autat myös 

Prodekoa kehittymään ja vastaaman paremmin jäsenten tarpeisiin. 

  

Vastanneiden kesken arvotaan 1000€ matkalahjakortti sekä 10kpl 100€ lahjakortteja Stockmannille! 

  

Tutkimukseen voit osallistua tästä: http://unisurv.co/Prodeko 

  

Vastaathan 25.10.2013 mennessä. Arvonta suoritetaan tutkimusjakson päätyttyä ja voittajille ilmoitetaan 

henkilökohtaisesti sähköpostilla. 

 


