
Alumnitiedote 4/2016 

Tervehdys Alumni, 

Prodeko on juhlinut 50 vuottaan näyttävästi seminaarilla ja vuosijuhlilla. Diskonttaus keräsi koolle alumneja enemmän 

kuin mikään tapahtuma koskaan – upeaa! Alumni muisti kiltaa trendikkäästi elämyslahjalla. Lahjoitimme killalle meidän 

kaikkien alumnien aikaa, jota voi käyttää esimerkiksi mentorointiin, fuksien ensimmäiseen koulupäivään esimerkkien 

näyttämiseen sekä vuotuisen Prodeko-päivän järjestämiseen. 

Juhlavuoden aikana olemme keskustelleet ahkerasti Prodeko-yhteisön arvoista. Meidät prodekolaiset tunnetaan 

toisinaan ikävästi arrogantteina paskiaisina. Sitä emme halua olla, sillä prodekolaisuuteen liittyy monta vielä vahvempaa 

arvoa: rohkea suurten ajattelu, sisukas tekemisen meininki, yhteisöllisyys, itsensä kehittämisen halu sekä luotettavuus ja 

reiluus – se, että on hyvä tyyppi. Näitä haluamme viedä eteenpäin ja elää yhteisönä niiden mukaan. Elorannan Eeroa 

lainatakseni: ”We can do it – then we do it – and then we share it!” Näin teimme mm. kuluneena syksynä 

sparratessamme HJK:ta. 

Haluatko vaikuttaa, mihin vuonna 2017 käytämme aikaamme? Tule mukaan järjestämään tapahtumia – joko alumnin 

hallituksessa tai muuten! Merkkaathan 8.12. kalenteriisi ja tule vaikuttamaan! 

Anne-Mari Paapio, Alumnin pj 2016 

anne-mari.paapio[at]iki.fi / 050 480 1664 

ja hallitus, alumni[at]prodeko.org 
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1. Menneet tapahtumat 

SpeedMentoring 2.9. 

Ennen Paikkaa Y iso kourallinen alumneja pääsi Prodekon Neuvottelukunnan jäsenten pikamentoroitaviksi. Risto 

Siilasmaa, Anna Granskog, Kaj Hagros, Ilkka Kivimäki, Juha Putkiranta, Tutu Wegelius-Lehtonen ja Juha Äkräs 

sparrasivat alumneja mm. yrittäjyydestä, muutoksen johtamisesta, itsensä johtamisesta, sekä asiantuntijasta johtajaksi 

siirtymisestä. Tapahtuman jälkeen sparrailu jatkui vapaamuotoisesti Paikassa Y. 

Paikka Y 2.9. 

Syyskausi avattiin perinteisin menoin Paikassa Y Teatterin terassilla. Heti alkuun kuulimme tuoreimmat uutiset Prodeko 

Venturesin salkkuun kuuluvilta TalentAdorelta (Saku Valkama), Fifth Cornerilta (Nelli Lähteenmäki) ja Agilefantilta (Niklas 

Kari). Minglailu jatkui tiiviissä tunnelmassa, thunderin sijaan skumpan voimin. 

August-HJK-excu 22.9.2016 

Eero Elorannan lanseeraamasta yhdestä prodekolaisuuden kulmakivestä ”and we share it!” idean saanut ensimmäinen 

Prodekon Alumnin ”business hackathon” järjestettiin menestyksekkäästi syyskuussa. Illan aikana Prodekon Alumnin 

edustajat pääsivät sparraamaan HJK:n johtoa ajankohtaisten kehitysaiheiden parissa Augustin konsulttien fasilitoimina. 

Niin jalkapallofanit kuin urheiluun vihkiytymättömätkin Prodekon alumnin edustajat kehittivät innokkaasti tapoja, joilla HJK 

voisi esimerkiksi houkutella lisää yleisöä tapahtumiinsa ja kehittää toimintaa yhteistyökumppaneidensa kanssa. ”Oli 

antoisaa kuulla ulkopuolisten tuoreita näkemyksiä HJK:n tulevaisuuden kannalta tärkeisiin kysymyksiin liittyen. Me 

uskomme, että uusia ideoita ja kasvaua tulee etsiä myös oman toimialan rajojen ulkopuolelta.”, sanoi HJK:n 

toimitusjohtaja Aki Riihilahti illan jälkeen. 

Lue lisää aiheesta Augustin blogista: 

http://www.august.fi/hacking-football-business-hjk-prodeko/ 

Prodekon 50v-vuosijuhlat 8.10.2016 

Mitkä juhlat! Lauantain 8.10. Prodeko täräytti viiden vuosikymmenen edestä. Diskonttauksen juhlahumu alkoi kokkareilla 

Otaniemen kandidaattikeskuksessa, aka päärakennuksessa. Itse pöytäjuhlassa 1000 henkeä pääsi nauttimaan 

Kaapelitehtaalla maukkaasta illallisesta, tuttujen seurasta, lauluista, puheista, ilma-akrobatianäytöksestä ja bändin tahtiin 

hytkymisestä. Mukana oli vuosikursseja seitsemältä vuosikymmeneltä, vuodesta 1952 vuoteen 2016. Huikeaa! Ilta jaktui 

Don Johnson Big Bandin tahdissa Kaivohuoneella ja jatkojen jatkoilla Otaniemessä. Seuraavan päivän päänsäryn 

lääkinnästä huolehti Startup Saunalla järjestetty Sillis tivolilaitteineen. 

Juhlassa Prodeko palkitsi lukuisia ansioituneita kiltalaisia ja nimitti kolme uusi kunniajäsentä: Kaj Hagrosin, Markus 

Mäkelän ja Risto Siilasmaan. Onnittelut! 

Rovio-excu 13.10. 

Roviolla excuiltiin 13.10., tarkempi reportaasi seuraa seuraavassa Alumnikirjeessä. Tässä kuitenkin excun sisältö: 

Peliteollisuus ei ole enää pitkään aikaan ollut pelkästään hikisten nörttien kellarissa koodaamia ananaskääpäpelejä 



(vaikkei niissäkään ole mitään vikaa). Mobiilipelien maailmanlaajuisen markkinan kasvu on ollut yli kymmentä pinnaa 

vuodessa jo melko pitkään, ja markkinan koko 2016 kasvanee 37 miljardiin dollariin (Newzoo). 2010-luvulla vallitseva 

liiketoimintamalli on ollut freemium, mikä tekee alasta entistä mielenkiintoisemman analyyttisille tutalaisille. Ja mikä 

tärkeintä – peliala on aidosti hauska toimiala! 

2. Tulevat tapahtumat 

PoRan jahti 29.10. 

Prodekon 50. juhlavuoden kunniaksi järjestetään sarjassaan ensimmäinen PoRan jahti Lopen maastossa. Itse jahdissa 

keskitytään hirviin ja valkohäntäpeuroihin. Jahdin jälkeen metsästystarinoita vaihdetaan illanvieton merkeissä Lopen 

Ampumaradan majalla, jossa voi myös yöpyä. Jahti on omakustanteinen, hinta tarkentuu osanottajamäärän mukaan, 

tämän hetken arvio 100 € sisältäen jahdin, päiväateriat ja yöpymisen majalla, kaatomaksupolitiikka vielä selvittelyn alla 

(kuuntelemme ilmoittautuneiden mielipiteitä) sekä lisäksi after-hunt tarjoilu. Kuljetukset omin voimin kimppakyydein. 

Jahdin osallistujajoukko on rajattu, minimitoive 10, mutta jos kiinnostus on huimaa, niin maksimi on 20 hunteria. Tällä 

kertaa pelkkä ilmoittautumisjärjestys ei ratkaise osallistumista, vaan kokemuksesi metsästäjänä: kerrothan siis 

ilmoittautuessasi siitä (lyhyt metsästys-CV). Jos haluat hang aroundina mukaan ajomieheksi, niin selvitetään sitä tarpeen 

mukaan. 

Jahtia johtavat raittiusneuvos Petteri Wallden sekä Tutu Wegelius-Lehtonen. Ilmoittautuminen on käynnissä 18.10. asti: 

http://ilmo.prodeko.org/fi/406 

Smartly.io-excu ja Alumnin syyskokous 8.12. – HUOMAA MUUTTUNUT PÄIVÄMÄÄRÄ! 

Smartly.io excu ja Alumnin syyskokous pidetään alkuperäisestä ilmoituksesta poiketen 8.12. Tule kuulemaan nopeasti 

kasvavan suomalaisen start-up menestyksen tarinaa! Excun yhteydessä pidetään myös Alumnin syyskokous. 

Ilmoittautuminen on käynnissä ja päättyy 17.11. osoitteessa http://ilmo.prodeko.org/fi/413 

Smartly.io a Finnish SaaS company helping large online advertisers to automate and optimize their Facebook 

advertising. Smartly.io has been growing the last 3 years double digits MoM and is now having 85 employees located in 

6 offices around the timezones. More about the growth and culture can be read from a recent blog 

post:https://www.smartly.io/blog/top-3-things-that-have-made-our-first-3-years-possible 

Welcome to the XQ to hear the Smartly.io story and what are the things that have made the exceptional growth possible! 

3. Kutsu syyskokoukseen 

Kokouskutsu, Prodekon Alumni Ry:n syyskokous 8.12.2016 klo 18:00 

Paikka: Smartly.io:n toimisto 

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) Päätetään luvasta Prodeko Venturesille käyttää alumnirekisteriä advisoreiden etsimiseen ja profilointiin 

11) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

12) Kokouksen päättäminen 

4. Prodeko Venturesin uusin sijoitus ja mentorointipalvelun pilotti 

Antti Maunon perustama Unique Medical Innovations on Prodeko Venturesin uusin sijoituskohde. Yritys toimii 

palveluntarjoajana Suomeen suuntautuvassa terveysturismiliiketoiminnassa. Päämarkkinana on Yhdysvaltojen 

itärannikko. Toiminnan läpinäkyvyys, vastuullisuus sekä asiakkaan täysivaltainen palveleminen kilpailukykyisellä hinnalla 

ovat tapoja, joilla yritys erottuu kilpailijoistaan. Palvelumalli poistaa epävarmuutta terveysmatkustamisessa ja tekee siitä 

helposti lähestyttävän hoitovaihtoehdon. Advisoreilta toivotaan go-to-market -kokemusta USA:n markkinalta sekä ideoita 

myynti- ja brändäysstrategioiden kehittämiseen terveysalalla. 

Kiinnostuneita advisoreita tai co-investoreita kehoitetaan jättämään tietonsa http://goo.gl/forms/eh9Q3bvIyr ja/tai 

olemaan suoraan antti.mauno[at]aalto.fi tai PV-tiimiin yhteydessä. 

Prodeko Ventures aikoo myös pilotoida yritysjohdon kaupalllista mentorointipalvelua alumnilta alumnille. Tämä soveltuu 

esim johtoryhmään tai toimitusjohtajaksi nousevan prodekolaisen tueksi, apunaan kaikissa liemissä keitetyt 

alumnikonkarimme. Ota yhteys ventures[at]prodeko.org mikäli olet kiinnostunut kokeilemaan. 

5. Haluatko excuisännäksi? 

Haluaisitko kutsua alumnin kylään yritykseesi? No sehän sopii! 

Alumni vierailee mielellään yrityksissä kuulemassa, miten tutalainen laittaa paikat järjestykseen eri aloilla – tai 

kuulemassa uratarinan siitä, miten tutalainen on ylipäänsä päätynyt pestiinsä. Sinä puolestasi pääset tuomaan esiin 

yritystäsi potentiaalisten asiakkaiden, kollegoiden tai työntekijöiden silmissä. Tai mikäpä estää käyttämästä joukkoa 

alumneja sparrausapuna, konsultteina tai koeyleisönä trendikkäässä hackathon-hengessä? 



6. Killan kuulumiset 

Vuosijuhlaviikko ja itse juhla saatiin onnistuneesti pakettiin. Kiitokset kaikille juhlijoille ja erityisesti kiitos lämpimästä 

palautteesta. Nyt Diskonttauksen jälkeen kilta yrittää pikkuhiljaa palata arkeen: vielä muutama isompi tapahtuma ja sitten 

onkin jo aika valita ensi vuoden toimijat ja kääntää katseita tulevaan vuoteen. 

 


