
Alumnitiedote 4/2006 

Hyvä Prodekon Alumnin jäsen, 

Ruudullasi on Prodekon Alumnin vuoden 2006 neljäs tiedote. Mikäli sinulla on kommentteja koskien tiedotetta tai kaipaat 

lisätietoja Alumnin toiminnasta, voit kirjoittaa minulle osoitteeseen merja.nurminen@iki.fi.Tämä sähköpostiosoite on 

suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen päälle nähdäksesi osoitteen. Prodekon Alumnin verkkosivut ovat 

osoitteessa http://alumni.prodeko.org/ ja Prodekon osoitteessa http://www.prodeko.org. 

Tämän tiedotteen löydät html-muodossa osoitteesta http://alumni.prodeko.org 

Ystävällisin terveisin, 

Merja Nurminen 

Prodekon Alumnin puheenjohtaja 

P.S. Jotta voimme palvella sinua mahdollisimman hyvin, muistathan kertoa meille, mikäli yhteystietosi muuttuvat. 

Päivitykset hoitaa alumnikoordinaattori Mikko Sjöberg mikko.sjoberg@tkk.fiTämä sähköpostiosoite on suojattu 

roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen päälle nähdäksesi osoitteen. 

1.PRODEKON ALUMNI 

1.1Diskonttaus 40 –vuosijuhla 14.10.2006 

Prodekon 40-vuotishistorian julkistaminen ja myynti 

Alumnin syyskokous ja Alumnin hallitus 

1.2Prodekon Sikajuhlat lauantaina 25.11. 

2. UUTISIA JA TAPAHTUMIA TUOTANTOTALOUDEN OSASTOLLA 

2.1Alumneja haetaan edelleen Mentor-ohjelmaan! 

2.2Väitöstilaisuuksia tuotantotalouden osastolla 

2.3Professori Thomas Keil vetämään bisneskoulutusta TKK:lla 

3.PRODEKO RECRUITING OY 

1.PRODEKON ALUMNI 

1.1Diskonttaus 40 –vuosijuhla 14.10.2006 

Nyt on aika ilmoittautua mukaan Prodekon kaikkien aikojen suurimpaan vuosijuhlaan. Ilmoittautuneita on tässä 

vaiheessa vuotta jo yli 300! Lisätietoja juhlasta löydät Prodekon juhlavuoden sivuilta osoitteesta http://40.prodeko.org 



Juhlat pähkinänkuoressa: 

Aika 14.10.2006 

Paikka pääjuhla Dipolissa 

Osallistujat noin 500 nykyistä ja entistä prodekolaista sekä sidosryhmien edustajaa 

Juhlapuhuja konsernijohtaja Jorma Eloranta 

Ilmoittautuminen 6.10. mennessä osoitteessa http://ilmo.prodeko.org 

Välitä tietoa juhlista myös ystävillesi, jotta viesti vuoden suurimmista vuosijuhlista menee varmasti kaikille halukkaille! 

Tarkempia tietoja Diskonttauksesta antaa Prodekon sisä- ja kulttuuriministeri Kimi Arima, email: 

sisakumi@prodeko.orgTämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen päälle 

nähdäksesi osoitteen. 

Prodekon 40-vuotishistorian julkistaminen ja myynti 

Prodekon 40-vuotishistoriateos julkaistaan Diskonttaus 40:ssä lauantaina 14.10. 

Tämä ammattilaishistorioitsijan, VTM Anu Heiskasen, kirjoittama noin 140-sivuinen teos käsittelee kattavasti Prodekon 

historiaa ja sen taustoja: ensin se kertoo hieman tuotantotalouden opiskelun ”esihistoriasta” ennen tuotantotalouden 

opintosuunnan perustamista 1996; sen jälkeen teos käsittelee Tuotantotalouden kerho PRODEKOn ja Tuotantotalouden 

kilta Prodekon vaiheet aina nykyhetkeen asti. Mukana ovat luonnollisesti PoRa sekä joitakin muita tärkeitä 

organisaatioita, kuten Prodekon Seniorikilta (nykyinen Prodekon Alumni). Historiankirjoituksessa on tavoiteltu 

teekkarimaisen kevyttä tekstityyliä, pitäen luonnollisesti samalla kiinni tapahtumien historiallisesta kulusta. Tutkimusosa 

perustuu yli 20 eri aikojen Prodeko-, PoRa-, ja muiden toimijoiden haastatteluihin. 

Historian kirjoittajan lisäksi Prodeko kiittää jo tässä vaiheessa historiatyötä suunnitelleen ja monin tavoin tukeneen 

historiatoimikuntansa jäseniä: Petteri Walldén, Asko Schrey, Markus Mäkelä, Tommi Kemppainen, Tuukka Eloranta, 

Jussi Lehtinen ja Tiina Metso sekä muuten merkittävänä apuna olleita Petri Valkamaa ja Kimi Arimaa. Kirjan taittaa 

Klaus Lindgren. 

Historiaa ovat tässä vaiheessa päättäneet tukea taloudellisesti Accenture, CapMan, Teknillisen korkeakoulun 

ylioppilaskunta, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry, Teekkarikulttuurin Tuki (TkT) ry, Teknillisen korkeakoulun 

tukisäätiö ja Tuotantotalouden osasto. 

Historiaa myydään vuosijuhlassa hintaan 30 euroa. Kirjan voi tällöin joko ostaa mukaansa tai tilata postitettuna, jolloin 

hintaan lisätään postikulut. 

Historiaa voi tilata myös verkkosivuston kautta (ennakkotilaukset jo tehtävissä): http://40.prodeko.org/historia/ 



Lisätietoja: Jussi Lehtinen, Prodeko ( jhlehti2@cc.hut.fiTämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset 

javascripttituen päälle nähdäksesi osoitteen. ). 

Alumnin syyskokous ja Alumnin hallitus 

Alumnin syyskokous järjestetään marras-joulukuussa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Syyskokouksessa 

valitaan uusia hallitusjäseniä erovuorossa olevien tilalle kaksivuotiseksi kaudeksi 2007-2008. Mikäli olet kiinnostunut 

Alumnin hallitustyöskentelystä, ota yhteyttä Merja Nurmiseen ( merja.nurminen@iki.fiTämä sähköpostiosoite on suojattu 

roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen päälle nähdäksesi osoitteen. ). 

1.2Prodekon Sikajuhlat lauantaina 25.11. 

Prodekon fuksit järjestävät tänäkin vuonna perinteiset Sikajuhlat. Päivämääräksi on varmistunut 25.11. ja 

tapahtumapaikkana on jälleen kerran Smökki. Tule katsomaan, mitä tänä vuonna on keksitty sian pään menoksi! 

Sikajuhlien yhteydessä Alumni järjestää myös etkot 10 vuotta sitten aloittaneelle Prodekon vuosikurssille, 
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eli 1996:lle. Vuosikurssitapaaminen on Otaniemen Rantasaunalla klo 18 alkaen. 

Laita päivämäärä muistiin jo nyt! Lisätietoja on luvassa seuraavassa tiedotteessa. 

2. UUTISIA JA TAPAHTUMIA TUOTANTOTALOUDEN OSASTOLLA 

2.1Alumneja haetaan edelleen Mentor-ohjelmaan! 

Tuotantotalouden osaston Mentor-ohjelma alkaa tämän syksyn puolessa välissä ja mukaan tarvitaan lisää alumneja! 

Tällä hetkellä ilmoittautuneita mentoreita on 6 henkeä ja alumnien ahkera osallistuminen ohjelmaan olisi erittäin 

tervetullutta. 

Tämän vuoden ohjelman teemana on opiskelijoiden hyvinvointi. Tavoitteena on antaa opiskelijoille uusia näkökulmia 

opiskeluun, työntekoon ja oman elämän hallintaan, sekä antaa selkeämpi kuva, millaisiin työpaikkoihin tutalaiset 

valmistuttuaan pääsevät. Alumneille ohjelma tarjoaa mahdollisuuden oppia tuntemaan nykyisiä opiskelijoita sekä 

mahdollistaa myös vanhojen opiskelukavereiden näkemisen ohjelman aikana. Lisäksi ohjelma antaa mahdollisuuden 

toimia ohjaajana ja kehittää itseään. 



Ohjelma aloitetaan yhteisellä aloitustilaisuudella, minkä jälkeen mentorit tapaavat opiskelijoita pienryhmittäin 

epämuodollisissa tapaamisissa 2 kertaa lukukaudessa. Tapaamiset toteutetaan mieluiten yritysten tiloissa, mutta 

varsinaisia excursioita ei tarvitse järjestää. 

Jos haluat toimia mentorina tänä lukuvuonna 2006-07, ota yhteyttä alumnikoordinaattori Mikko Sjöbergiin ( 

mikko.sjoberg@tkk.fiTämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen päälle nähdäksesi 

osoitteen. ) Kerro jo myös lyhyesti omista tavoitteistasi ja mitä odotat ohjelmalta, jolloin ryhmien muodostaminen ja 

koordinointi on helpompaa. 

2.2Väitöstilaisuuksia tuotantotalouden osastolla 

M.Soc.Sc., M.Sc.(Econ.), Antti Sillanpää väitteli tohtoriksi 23.8.2006. 

Aihe: ”Firm Strategies in the Competition for Dominance of Networked Business Systems” 

Vastaväittäjä: Associate Professor Peter Murmann, Australian Graduate School of Management, University of New 

South Wales, Australia 

Valvoja: Prof. Tomi Laamanen 

M. Sc. (Tech.) Jani Hursti väitteli tohtoriksi 29.6.2006 

Aihe: ”Foreign Ownership of Firms and the European Stock Markets” 

Vastaväittäjä: Prof. Juha-Pekka Kallunki, Oulun yliopisto 

Valvoja: Prof. Tomi Laamanen 

M.Sc. (Tech.) Satu Teerikangas väitteli tohtoriksi 18.5.2006 

Aihe: ”Silent Forces in Cross-Border Acquisition – An Integrative Perspective on Post-Acquisition Integration” 

Vastaväittäjä: Professor David Faulkner, Royal Holloway, University of London 

Valvoja: Prof. Tomi Laamanen 

2.3Professori Thomas Keil vetämään bisneskoulutusta TKK:lla 

Teknillisen korkeakoulun (TKK:n) liikkeenjohdon koulutus sai elokuun alussa kansainvälisen vahvistuksen, kun 

professori Thomas Keil aloitti TKK Executive School of Business:n akateemisena johtajana ja toimitusjohtajana. Tämän 

lisäksi Keil nimitettiin yritysstrategian professuuriin TKK:n tuotantotalouden osastolle. Keil on aikanaan väitellyt tohtoriksi 

TKK:n yritysstrategian ja kv. liiketoiminnan laboratoriosta. 

Kanadassa (Schulich School of Business, York University, Toronto) yrittäjyyden ja strategian professorina aiemmin 

toiminut Keil pitää suomalaista liikkeenjohdon koulutusta hyvätasoisena, mutta näkee myös kehitettävää. 



”Suuri osa koulutuksesta näyttäisi vieläkin olevan hyvin Suomi-lähtöistä”, hän toteaa. ”Suomalainen liikkeenjohdon 

koulutus kaipaa enemmän kansainvälisyyttä – kansainvälisiä huippukouluttajia, opintomatkoja ulkomaille sekä 

kansainvälistä opiskelija-ainesta ja opiskelijavaihtoa.” 

Johdettavakseen saamiensa TKK:n MBA-koulutusohjelmien vahvuudet Keil kiteyttää kolmeen tekijään: ”Kansainväliset 

huippukouluttajat, joustavuus ja akateemisten oppien vahva soveltaminen käytännön liiketoimintaan”. 

”Joustavuus tarkoittaa sitä, että opintoprosessi mukautuu henkilökohtaisesti, mahdollistaen työn, perheen ja opintojen 

aidon yhteensovittamisen. Tätä eivät läheskään kaikki liikkeenjohdon koulutusohjelmat salli – Suomessa tai maailmalla”, 

hän jatkaa. 

TKK:lla on pitkään ollut tärkeä rooli suomalaisen yritysjohdon kouluttamisessa. Merkittävällä osalla suomalaisyritysten 

johtajista on teknillinen koulutustausta. Lisäksi TKK on tarjonnut tutkintomuotoista liikkeenjohdon koulutusta jo lähes 20 

vuotta. 

Lisätiedot: Juha Mattsson, Associate Director, TKK Executive School of Business. Puh. 

041 533 6400. Sähköposti: juha.mattsson@tkkmba.fi.Tämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset 

javascripttituen päälle nähdäksesi osoitteen. 

3.PRODEKO RECRUITING OY 

Prodeko Recruitingin syksy on lähtenyt käyntiin hallintotyöntekijöiden rekrytoinneilla. Elokuun lopussa Mikko Rönkön 

paikalle palkattiin Janne Kalliomäki hoitamaan yrityksen IT-järjestelmiä. Uusiksi nuoriksi Account Managereiksi palkattiin 

syyskuun alussa Sanna Mutka ja Tuomo Vepsäläinen korvaamaan Tuukka Eloranta ja varmistamaan yrityksen jatkuvuus 

myös tulevaisuudessa. Account Managerit vastaavat yrityksessä asiakkuussuhteista, hoitavat niihin liittyviä 

rekrytointitoimeksiantoja sekä osallistuvat yrityksen markkinointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen. 

Kesän aikana Recruiting työllisti täysipäiväisesti neljä projektityöntekijää asiakasprojekteissa. Kuluvan vuoden 

tavoitteena on ollut tervehdyttää yrityksen taloutta, saada toiminta kantamaan itsensä ja kehittää sisäisiä prosesseja. 

Näiden saavuttamisessa olemme onnistuneet kiitettävästi. Syksyn alussa olemme erityisesti kehittäneet 

markkinointiamme opiskelijoiden suuntaan ja kannustaneet heitä liittymään rekisteriimme. 

 


