
Alumnitiedote 4/2011 

Tulevia tapahtumia 

Paikka Y eli Prodekon Alumnin vapaamuotoinen cocktail-tilaisuus syksyn avaukseksi Ravintola Teatterin 

Sikariterassilla pe 2.9 klo 17:30! Tule töiden jälkeen nauttimaan loistavasta prodekolaisseurasta eri aikakausilta, luvassa 

myös legendaarista Thunderia. Mukaan voi tulla ilmoittautumatta. 

Prodeko Leadership Summit on Wheels, Prodekon Alumnin ensimmäinen ”kotimaan puolipitkä” suuntaa 

kohti Tamperetta aamutuimaan pe 14.10. Tällä 30 tunnin maakuntakierroksella globaalin johtamisen haasteista kertovat 

mm. Nokian Renkaiden Kim Gran. Muista kohteista keskustellaan Konecranesin Pekka Lundmarkin, Akun Tehtaan ja 

Särkäniemen kanssa. Ilmoittaudu Prodekon ilmokilkkeen kautta. 

Diskonttaus 45 lähestyy: Prodekon 45-vuotista taivalta juhlitaan ravintola Pörssissä lauantaina 15.10. On siis aika 

palauttaa kulta-ajat mieliin ja juhlia Diskonttaus 45:sia kiltalaisten, alumnien, professoriskunnan ja 

yhteistyökumppaneiden kanssa. Paitsi sadat alumnit, myös kovatasoisista liike-elämän vaikuttajista koostuva Prodekon 

Neuvottelukunta kokoontuu Diskossa – älä siis jää paitsi hyvästä seurasta! Ei mitkään tavalliset juhlat! 

Kuka muu on tulossa? 

• Doodlessa http://doodle.com/x2fbhkths6zc3297 

• ja Facebookissa https://www.facebook.com/event.php?eid=228869277157701 

Diskonttaus 45 lyhyesti: 

• Milloin: lauantaina 15.10. 

• Cocktail-tilaisuus: klo 17:00 

• Pääjuhla: noin klo 19:00 (arvio, tarkentuu) 

• Missä: Ravintola Pörssi, Fabianinkatu 14 

• Jatkot: Salaisessa paikassa 

• Jajatkot: järjestetään 

• Vieraita tulossa: noin 230 

• Illalliskortin hinta: noin 90 euroa, tarkentuu myöhemmin. 

• Hurjimmille: Silliaamiainen sunnuntaina 16.10. Servin Mökissä, Otaniemessä 

  



Paneelikeskustelujen sarja jatkuu marraskuussa erittäin kiinnostavalla aiheella: Ke 2.11 klo 17 Prodeko Venture 
Panel -tapahtumassa lavalle astuvat Risto Siilasmaa (Nokia/F-Secure), Ilkka Paananen (Supercell/Lifeline) ja Mikko 

Kuusi (AaaltoES). Ilmoittaudu: ilmo.prodeko.org. 

Prodekon fuksien järjestämät perinteiset Sikajuhlat kutsuvat tänä vuonna kunniavieraikseen vuoden 2001 fuksit, 

joten merkatkaa perjantai 18.11. kalenteriinne. 

  

Lisäksi Alumnin jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita yhteistyökumppanimme Boston Consulting Groupin M&A-aiheiseen 

huippuseminaariin 19.9: 

BCG conference – ”The Next Wave-Successful M&A in Uncertain Times”. The world economy is in turbulence. The 

Boston Consulting Group (BCG) strives to support its clients in addressing the most challenging questions. Together with 

other top young professionals, you will have the opportunity to get to know and discuss with BCG’s experts: 

Alexander Roos, EMEA Leader of BCG’s Corporate Development practice 

Lars Faeste, Head of BCG Nordics 

Tuukka Seppä, Head of BCG Helsinki 

Teemu Ruska, Partner and Managing Director, Helsinki. 

The conference will be held on Monday, September 19, at 6:00 p.m. at Restaurant Pörssi (Fabianinkatu 14). A buffet 

dinner will be served after the presentations. Please register by Friday, September 9, 2011 (http://registration.bcg.fi/) 

Should you have any questions, please contact Riikka Hägg (09-8568 6010). 

BCG is a global management consulting firm and the world’s leading advisor on business strategy. We partner with 

clients in all sectors and regions to identify their highest-value opportunities, address their most critical challenges, and 

transform their business. 

PRODEKON ALUMNI 

Alumnin tarkoituksena on edistää Tuotantotalouden kerho PRODEKOn ja Tuotantotalouden Kilta Prodekon nykyisten ja entisten 
jäsenten henkisiä pyrkimyksiä ja ammatillista kehitystä ja edistää Tuotantotalouden Kilta Prodekon toimintaa. 
RSS SYÖTE 
ALUMNI MUISSA MEDIOISSA 

 

 
 


