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Hei, 

  

Alumnin tapahtumarikas vuosi 2014 kääntyy kohti loppua, mutta vielä on mukavia tapahtumia jäljellä tällekin vuodelle ja 

heti ensi vuoden alkuun. Tervetuloa mukaan! 

  

Nyt on myös oiva mahdollisuus miettiä haluatko juuri Sinä mukaan vaikuttamaan Alumnin virkeään toimintaan. Alumnin 

syyskokous järjestetään joulukuussa ja siellä valitaan taas uudet toimijat erovuorossa olevien tilalle. Mahdollisia 

lisätietoja saa mielellään, otathan yhteyttä: katri.piirtola[at]iki.fi/ alumni[at]prodeko.org. 

  

Hallitus kiittää hyvästä toimintavuodesta 2014 ja hyvää loppuvuotta toivottaen, 

  

Katri Piirtola, alumnin pj. 2014 ja hallitus, alumni[at]prodeko.org 

  

  

  

  

Sisältö: 
1.    Menneet tapahtumat 
2.    Talven tapahtumat 
3.    Prodekon kuulumiset 
4.    Tuotantotalouden laitoksen kuulumiset 



5.    Alumnimentorointi 
  

  

  

Aina tärkeät linkit: 

Alumnin kotisivut: alumni.prodeko.org 

Omien yhteystietojen päivittäminen: alumnirekisteri.prodeko.org/ 

Alumnin Facebook-ryhmä: www.facebook.com/groups/358203460857/ 

Alumnin LinkedIn-ryhmä: www.linkedin.com/groups?gid=37349 

  

  

  

  

  

1. Menneet tapahtumat 
  

  

29.8. Paikka Y Teatterissa 

  

Paikka Y oli totuttuun tapaan Teatterissa ja sinne löysikin reilut 60 alumnia illan mittaan. Kesäkuulumisten vaihdosta ei 

meinannut tulla loppua vaikka uudenmakuinen luomu-Thunder loppuikin suhteellisen nopeasti. 

  

Kuvia löytyy: https://www.dropbox.com/sh/2nl7tbggutecd3n/AAACaD7pMsxs73p9mHaEwktna?dl=0 

  



  

13.9 Alumnin historian Ensimmäinen Regatta 

Ensimmäinen perinteinen alumniregatta purjehdittiin ja moottoriveneiltiin 13.9. Helsingistä Länsi-Espoon Pentalaan. 

Lähtöpaikalla Koivusaaren edustalla S/Y Kerttu nappasi täpärästi johtopaikan, ja saapui myös ensimmäisenä perille vain 

hetki ennen S/Y Penelopea. Diplomi-insinöörit eivät vielä ole pystyneet selvittämään, miten on mahdollista, että kaikki 

tapahtumaan osallistuneet moottoriveneet saapuivat perille kahden nopeimman purjeveneen jälkeen. 

Kaikki osallistujat saapuivat onnellisesti paikalle ennen rapuja, jotka nautittiin asiaankuuluvin menoin. Vaikka rapujen on 

silloin tällöin empiirisesti havaittu heikentävän muistia, tällä kertaa nuorena opitut teekkarilaulut muistettiin aamuyöhön 

saakka. Alkuillasta vanhempiensa opastuksessa teekkarilauluja harjoittelemassa oli tällä kertaa myös nuorempia 

tieteenharjoittajia. 

Aamun koittaessa osallistujat olivat sen verran malttamattomia veneilijöitä, että ensi vuoden regattaa on kaavailtu jo 

kesäkuun puolen välin tienoille. Tarkempia tietoja toisesta perinteisestä Alumniregatasta seuraa jääkauden aikana. 

  

Kuvia regatasta löytyy: https://www.dropbox.com/sh/b3jc9z7wb4q7d3h/AAC_LphVGrRqZ6bTB8YZlbrBa?dl=0 

9.10. aTalent 10v. juhlat 

aTalent Recruiting on Prodekon, Prodekon Alumnin ja KY:n yhdessä omistama yritys, jonka kymmenvuotisjuhlia vietettiin 

9.10. Bisnes on kasvanut vakaasti jo vuosia, ja tänä vuonna tavoitteena on välittää 300 nuorta ammattilaista 

koulutustaan vastaaviin töihin. 

Juuri ennen juhlia saavutettiin ensimmäistä kertaa miljoonan euron liikevaihdon rajapyykki. Vaikka aTalent ei ole 

pelkästään voittoa tavoitteleva yritys, myös firman tulos on ollut tyydyttävä taloustilanteesta huolimatta – tai ehkä juuri 

sen takia. 

Kymmenvuotisjuhlat olivat hieno osoitus vastavalitun toimitusjohtajan Anniina Tchernychin johtaman tiimin 

organisaatiokyvystä ja musisointitaidoista. Anniinaan saa ottaa yhteyttä, jos tarvitset huippulaadukasta 

nuorisotyövoimaa. 

  

  

Puolipitkä Lahteen 9.-10.10. 

Alumnin historian toinen puolipitkä starttasi Lahteen puolipilvisessä säässä. Mukaan oli uskaltautunut 20 rohkeaa 

exquilijaa. 



Matkaan lähdettiin torstai-iltapäivänä ja ensimmäisenä suunnattiin Keravalle Kokkikartanoon toimitusjohtaja Kati Rajalan 

luokse. Kati kertoi todella mielenkiintoisesta valmisruokamarkkinasta ja Kokkikartanon strategiasta. Exquilijat saimme 

nauttia mm. suklaapuurosta ja kysymyksistähän ei meinannut Keravalla tulla loppua ollenkaan… 

Seuraavaksi bussin nokka kääntyi kohti Lahtea, jossa Hartwallin tiimi Tutu Wegelius-Lehtosen johdolla meitä jo odotti. 

Ensin saatiin suut kosteiksi hienossa Hartwallin yksityisbaarissa ja sitten olikin hyvä kuunnella hieman taustaa 

jättimäisestä tehtaasta ennen kunnon tehdaskierrosta. Tehdaskierroksen jälkeen pääsimme olutkouluun ja kuulimme eri 

olutlajeista ja tottakai myös näitä lajeja päästiin maistelemaan. Herkullinen illallinen kruunasi illan ja lopuksi vielä kaikki 

halukkaat pääsivät opettelemaan täydellisen tuopin laskemista. Ei muuten ollut ihan helppo juttu. Loppuyö jatkui 

Lahdessa pitkälle aamuun. 

Kuvia exqulta löytyy: https://www.dropbox.com/sh/cb5s2qrtcz8p60t/AAChcM_k3sDFEpikOQy5kcXCa?dl=0 

  

23.10 Alumnin naiset kokoontuvat McKinsey & Companyn vieraina 

  

Alumnin naiset viettivät mielenkiintoista iltaa McKinsey & Companyn Helsingin toimiston johtajan Anna Granskogin 

johdolla. Anna kertoi McKinseyn tekemästä tutkimuksesta kuinka kolmen naisen määrä yrityksen johtoryhmässä 

edesauttaa parempia tuloksia kuin vertailuyrityksissä, joissa ei ole naisia johtoryhmässä ollenkaan tai vain yksi tai kaksi. 

Ilta jatkui tiiviin keskustelun myötä ja aihe koettiin niin mielenkiintoiseksi, että Anna lupasi järjestää vastaavan exqun 

pelkästään miehille. Ja koskaan ei ole tainnut exqu-laulu kuulostaa yhtä heleältä… 

  

Kuvia exqulta löytyy: https://www.dropbox.com/sh/ty1348kss0pke0i/AACiM_cg26zDwBnXMgA0FnsMa?dl=0 

  

3.11 Speed mentoring nuorille alumneille 

  

Prodekon Neuvottelukunnan järjestämä Speed Mentoring järjestettiin 3.11. Tapahtuma on aiempina vuosina suunnattu 

opiskelijoille, mutta tänä vuonna konseptia muutettiin hiukan ja mentoroitavina olivat nuoret, viimeisen kymmenen 

vuoden aikana valmistuneet alumnit. Noin kolmenkymmenen alumnin joukko jaettiin seitsemään ryhmään, jotka kiersivät 

illan aikana teemapöytiä. Keskusteluaiheiksi olivat valikoituneet yrittäjyys, muutosjohtaminen, johtoryhmätyöskentely, 

pörssiyhtiön johtaminen, johtajan itsensä johtaminen, konsultointi sekä globaali toimitusketjun hallinta. 

Neuvottelukunnasta oli päässyt paikalle 13 eri toimialoilla ansioitunutta Prodeko-alumnia. 

  



Mentor-keskusteluiden sisältö koettiin erittäin antoisaksi, ja moni alumni kertoi saaneensa keskusteluissa hyviä 

oivalluksia oman osaamisensa ja työuransa tueksi. Myös neuvottelukunnan jäsenet – joista osa osallistui tapahtumaan jo 

kolmatta kertaa – kiittelivät keskusteluiden sisältöä. Tilaisuuden lopuksi neuvottelukunnan puheenjohtaja Risto Siilasmaa 

kysyi, kuka olisi haluakas osallistumaan vastaavaan tilaisuuteen tulevina vuosina, jolloin salissa taisi nousta pystyyn 

jokaisen mentorin ja mentoroitavan käsi. Varsinaisen tilaisuuden jälkeen keskustelu jatkui vielä vilkkaana Alkon 

tarjoaman coctail-tilaisuuden merkeissä. 

  

Kuvia löytyy täältä: https://www.dropbox.com/sh/717q7wwdkczeu7u/AACZ87iCXuCpQjvbExTP0pH_a?dl=0 

  

  

2. Talven tapahtumat 
  

21.11 Sikajuhlat + tasavuosikymmentapaamiset 

Sikajuhlien alumnikonseptia laajennetaan tänä vuonna. Koolle kutsutaan kaikki tasavuosikymmenvuosia täyttävät 

vuosikurssit, aina ’74-vuosikurssista lähtien. Tässä on tilaisuus päästä näkemään nykypäivän Otaniemeä ja kuulla 

tuotantotalouden laitoksen kuulumisia ja tapaamaan oman vuosikurssin kavereita. Tasavuosikymmen vuosikursseille on 

lähetettty tarkempaa tietoa ilmoittautumisesta ja ohjelmasta. Jos et ole saanut kutsua, niin ota yhteyttä 

alumni[at]prodeko.org. 

11.12 Glögit + Syyskokous 

Tervetuloa glögeille torstaina 11.12. klo 18 eteenpäin Eteläranta 10:een Kaupan liiton ja Verkkoteollisuus ry:n tiloihin. 

Samalla järjestetään myös alumnin virallinen syyskokous. Tarjolla tuttuun tapaan glögiä ja jotain muuta seuraksi. Hyvä 

hetki tavata muita alumneja ennen joulua sekä nauttia glögistä ja hyvästä seurasta. 

Kutsu alla Alumnin viralliseen syyskokoukseen. 
Kokouskutsu, Prodekon Alumni Ry:n syyskokous 
11.12.2013 klo 19:00 
Paikka: Eteläranta 10 
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) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
11) Kokouksen päättäminen 
  

  

22.1 Exqu Jätevoimalaan Vantaalle 

Vuoden ensimmäinen exqu starttaa jo tammikuussa, laitahan päivä jo muistiin. Suuntaamme ensin katsomaan Suomen 

suurinta ja Euroopan tehokkainta jätteenkäsittelylaitosta Vantaalle, todellinen DI:n unelma siis. Tämän jälkeen 

luultavimmin saamme suut makeaksi lähistöllä. Tarkennettu ohjelma selviää ilmoittautumislinkin yhteydessä, 

ilmoittautuminen aukeaa 11.12. klo 15 osoitteessa: http://ilmo.prodeko.org/fi/223 

3. Prodekon kuulumiset 
Prodekolla on taas vauhdikas syksy takana: Uusia fukseja tuli yhteensä noin 50 ja heitä valmennetaan tällä hetkellä 

teekkareiksi. Tunnelma killassa on tällä hetkellä todella hyvä ja lämminhenkinen. 

Syyskuussa järjestettiin Puolan puolipitkä, jossa tällä kertaa oli poikkeuksellisesti myös excuja. Yritysvierailut 



kohdistuivat vodkan valmistamiseen, konsultointiin sekä Suomen viennin edistämiseen. Jo toista kertaa järjestetty BMI-

projekti toteutettiin syyskuussa ja syntyi monta uutta healthcare-alan innovaatiota.  Diskonttaus48 oli erittäin onnistunut 

ja tapahtumat tänä vuonna ovat muutenkin olleet huolella suunniteltuja sekä toteutettuja. Ensi viikolla jo valitaankin 

killalle uusi puheenjohtaja ja Prodekossa on parhaillaan alkamassa hallitus- ja toimarikähminen. Vaalikokouksen toisen 

osa käydään marraskuun 25. päivä. 

Haluan kiittää alumneja hienosta vuodesta ja toivottaa erittäin hyvää uutta vuotta! 

Prodekon puheenjohtaja Markus Junkkari 

  

4. Tuotantotalouden laitoksen kuulumiset 
Tuotantotalouden laitoksella on tapahtunut seuraavaa: Prof. Eero Eloranta on nimitetty Aalto-yliopiston opetuksesta 

vastaavaksi vararehtoriksi. Lisäksi yhteiskunnallisen vaikuttamisen satoa ovat mm.: 

  

1) Nuorkauppakamarin jakama Vuoden positiivisin suomalainen-kunniamaininta elämääntyöpalkintona prof. Esa 

Saariselle. 

  

2) Ministeri Risikko kutsunut asiantuntijat visioimaan Tulevaisuuden kuntaa; Prof. PaulLillrank mukana tässä 

työryhmässä: 

Mikä on tulevaisuuden kunta. Asiantuntijaryhmän tehtävänä on tuottaa visioita tulevaisuuden kunnasta vuoden 2014 

loppuun mennessä. 

Kunnan nykyinen rooli palvelujen järjestäjänä ja tuottajana, rahoittajana, demokratiayhteisönä sekä verottajana on 

murroksessa. Tähän vaikuttavat toimintaympäristön mukanaan tuomat haasteet, jotka kunnalla on tulevaisuuden 

palvelujen järjestäjänä ja tuottajana? 

  

5. Alumnimentorointi 
Prodeko etsii jälleen mentoreita opiskelijoille. Ensi keväänä järjestetään jälleen Prodekon alumnimentorointiohjelma, 

johon kaivataan aktiivisia alumneja mentoroimaan vanhempaa ikäluokkaa edustavia prodekolaisia. Haluamme tarjota 

opiskelijoille mahdollisuuden keskustella ja oppia työelämässä jo jonkin aikaa olleilta tutalaisilta. Toisaalta myös alumnit 

kuulevat, mikä nykyajan opiskelijoita motivoi ja millaiset työtehtävät tulevaisuudessa kiinnostavat. Tarkempia tietoja 



projektista lähetetään marraskuun aikana alumneille, jotka ovat alumnirekisterissä sallineet yhteydenotot mentorointiin 

liittyen. Käy siis päivittämässä tietosi, jos haluat olla sparraamassa tulevaisuuden tekijöitä! 

Lisätietoja antaa Prodekon opintovastaava Matilda Säde (opintovastaava(at)prodeko.org 

  

 


