
Alumnitiedote 6/2019 

Tervehdys alumni, 

Alumnin vuosi 2019 on ollut täynnä toimintaa ja vielä on useampi tapahtuma tulossa (mm. eduskuntaexcu Juhana 

Vartiaisen & Kai Mykkäsen isännöimänä). Vuoden ja minun puheenjohtajakauteni lähestyessä loppuaan, esittelyt ja 

kiitokset hallitukselle 2019: 

Lauri Mikkola: Kiitos upeasta työtä excursioiden järjestelyissä sekä omistajaohjauksessa liittyen Prodeko Venturesiin & 

aTalentiin. https://www.linkedin.com/in/mikkolalauri/ 

Christine “Chrisu” Korjus: Kiitos aktiivisesti Prodeko-seminaarin, PoRa50:n & Paikka Y:n järjestämisestä ja 

menestyksekkäästi varapuheenjohtajana toimimisesta puheenjohtajan olessa ulkomailla. 

https://www.linkedin.com/in/christine-korjus-ba07ba30/ 

Simo Hellgrén: Kiitos skarpista työstä aTalentin omistajaohjauksessa sekä Paikka Y:n legendaarisesta musavisasta. 

https://www.linkedin.com/in/simo-hellgr%C3%A9n-3800407a/ 

Perttu Nihti: Kiitos mukavan täyden rahakirstumme vartioimisesta ja aktiivisuudesta Prodeko-seminaarin järjestelyissä. 

https://www.linkedin.com/in/perttu-nihti-44529/ 

Mathias Calonius: Kiitos huikean Lifelong Learning yrityskurssikonseptin aloittamisesta & toteutuksesta sekä 

kokemuksesi antamisesta aTalentin omistajaohjauksen käyttöön. https://www.linkedin.com/in/mathiascalonius/ 

Niko Kinnunen & Olli Kiikkilä: Kiitos yhteydenpidosta kiltaan, alumnin ottamisesta mukaan kiltatoimintaan sekä hyvin 

aikaista heräämistä vaativasta massiivisten shampanjamäärien toimittamisesta Wappu-Ullikselle. 

https://www.linkedin.com/in/niko-kinnunen/ 

https://www.linkedin.com/in/olli-kiikkil%C3%A4-844168105/ 

Sekä tietenkin iso kiitos alumnikoordinaattorina jo useamman vuoden toimineelle Riku Suonsivulle, jota ilman 

tapahtumien järjestäminen & tiedotus alumnikunnalle olisi jäänyt puolitiehen. :) https://www.linkedin.com/in/rikusuonsivu/ 

Erinomaista marraskuuta! 

Karla Nieminen, alumnin pj 2019, karlan[at]google.com 

ja hallitus alumni[at]prodeko.org 

1. Tulevat tapahtumat 

1. Alumnin syyskokous + Inderes excu 14.11. 

2. Eduskunta-XQ: ”Investointeja Suomeen – mistä turbonappula” 29.11. 

3. Kuka tykkää hierarkiasta? By Mode 13.11 

4. Prodeko Seminaari 17.4.2020 



2. Tuotantotalouden laitos etsii yritysprojekteja kursseille 

3. Tiedote Aallon alumnikyselystä 

4. Haussa alumni Aalto University Magazinen reportaasiin 

5. Prodeko Alumni Jobs fb-ryhmä 

6. Prodeko Ventures:n kuulumiset 

7. Killan kuulumiset 

8. Menneet tapahtumat 

1. BearingPoint LLL 26.9. 

2. Diskonttaus 53 11.10 

3. Sako Excu 30.10 

4. BCG LLL 04.11. 

Aina tärkeät linkit: 

Alumnirekisteri: https://alumnirekisteri.prodeko.org 

Alumnin kotisivut: http://alumni.prodeko.org/ 

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

Alumnin LinkedIn-ryhmä: https://www.linkedin.com/groups/37349/ 

1. Tulevat tapahtumat 

To 14.11. Alumnin syyskokous + Inderes excu 

Inderes-excu: Inderes:n kasvutarina, analyysit sijoittajille ja osakesäästötili 

Inderes on Suomen suurin alusta pörssiyhtiöiden ja sijoittajien välillä. Tule kuulemaan, miten toiminta on vuosien varrella 

kehittynyt, miten autamme sijoittajia ymmärtämään paremmin sijoituskohteitaan ja miten autamme pörssiyhtiöitä 

ymmärtämään omistajiaan. Käymme myös läpi, mitä ensi vuoden alussa tuleva uusi osakesäästötili tarkoittaa sijoittajille. 

Alumniporukalla saadaan varmasti aikaan mielenkiintoista keskustelua näistä aiheista. 

Ennen Inderesin osuutta pidämme alumnin syyskokouksen (tavoitekesto 10 min). 

Tilaisuuden avaa Tutan laitoksen johtaja Risto Rajala, ja siihen kuuluu kahvitarjoilu & välipalaa. 

Tervetuloa! 

Pe 29.11 Eduskunta-XQ: ”Investointeja Suomeen – mistä turbonappula” 

Alumni tutustuu Eduskuntataloon ja talouspolitiikkaan 

Yritystukia? Energia-ja ympäristöpolitiikkaa? Tulevaisuusinvestointeja? Elvytystä? 



Tyypillisillä excuilla ratkotaan jotain kohdeorganisaation haastetta – tällä kertaa pähkäilyn kohteena on koko Suomi, kun 

Alumnin excursiolla Arkadianmäelle pureudutaan yritystoimintaan, valtiontalouteen ja kestävyyshaasteeseen. 

Aloitamme klo 13.30 opastetulla kierroksella, jonka jälkeen jatkamme keskustelutilaisuudella talouspolitiikasta Kai 

Mykkäsen (kansanedustaja 2015-, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri 2016-2018, sisäministeri 2018-2019) ja Juhana 

Vartiaisen (VATT ylijohtaja 2012-2015, kansanedustaja 2015-) johdolla. 

Aika: 29.11.2019 klo 13:30 

Paikka: Mannerheimintie 30, 00100 Helsinki 

Ilmoittautuminen on jo auki osoitteessa https://ilmo.prodeko.org/fi/843. 

13.11 Kuka tykkää hierarkiasta? By Mode 

On aika heittää hyvästit hapatukselle! 

Tervetuloa Kuka tykkää hierarkiasta? -tapahtumaan, jossa hierarkiattoman työelämän hypen rinnalle tuodaan 

tutkimustietoa ja itseohjautuvuuteen perehtyneiden yritysten oppeja. 

Tilaisuudessa itseohjautuvuudesta alustavat johtavat kansainväliset tutkijat sekä aiheeseen vihkiytyneet kotimaiset 

tutkijat ja yritykset. Tapahtuma järjestetään keskiviikkona 13.11.2019 klo 9–13 Aalto-yliopiston tiloissa Dipolin Lumituuli-

salissa. 

Tapahtumaan mahtuu mukaan 250 osallistujaa. Ilmoittaudu nyt: https://www.lyyti.in/mode2019 . 

Keynote-puheenvuorot kuullaan Durhamin yliopiston apulaisprofessori Martyn Griffiniltä ja Tavistock Instituten konsultti 

Juliet Scottilta. Griffin on tutkinut 20 brittiläistä organisaatiota, jotka käyttävät itseorganisoitumiseen sosiokratian 

periaatteita, Scott puolestaan Tavistock Instituten yli 70-vuotista arkistoa autonomisten tiimien ja organisaatioiden 

toiminnasta. 

Tapahtumasta vastaa Business Finlandin rahoittama ja Aalto-yliopiston, Haaga-Helian sekä Tampereen yliopiston 

kaksivuotinen Minimal Organizational Design (MODe) -hanke, jossa tutkitaan itseohjautuvuuden käytäntöjä ja työkaluja 

suomalaisissa organisaatioissa. www.moderesearch.fi 

Tilaisuus on englanninkielinen kahvitaukoon asti, minkä jälkeen jatketaan suomeksi. 

https://www.facebook.com/events/422094391824772/ 

Seminaari 17.4.2020 

Perinteinen Prodeko seminaari järjestetään jälleen keväällä! 

2. Tuotantotalouden laitos etsii yritysprojekteja kursseille 

Call for projects for Strategy Fieldwork course 

We are looking for companies that are interested in providing a project for the course “Strategy Fieldwork“ at Aalto 

University starting in January 2020. This is a project course where 2nd or 3rd year TUTA/DIEM students carry out a 



group project to analyze a real-life business problem related to analysis of market characteristics, assessment of 

business potential, or identification of value for customers or partners (e.g., for a new business/product/service or 

entering a market). 

Offering a project is a great way for you to get some highly talented students to work for you. You can find more 

information here: https://drive.google.com/open?id=1ZCufB2AkYus0pNLSAUbWL5UxuecmH2sQ 

If you have a suitable project, or have further questions, please be in touch with Jens Schmidt (jens.schmidt[at]aalto.fi). 

3. Tiedote Aallon alumnikyselystä 

Valtakunnalliset maistereiden ja tohtoreiden uraseurantakyselyt ovat käynnistyneet ja kohderyhmät (2014 valmistuneet 

maisterit ja 2016 valmistuneet tohtorit) ovat juuri saaneet uraseurantakyselyn joko sähköpostilla, tekstiviestillä tai 

postitse. Uutinen aalto.fi:ssa. 

Aalto-yliopisto hyötyy runsaslukuisista vastauksista uraseurannasta saadun opetuksen kehitystä ja opiskelijoiden 

uraohjausta hyödyttävän tiedon lisäksi myös taloudellisesti, sillä maisterien osalta vastaukset ovat yksi peruste opetus- ja 

kulttuuriministeriön myöntämälle rahoitukselle 

Aalto-yliopistosta maisteriksi 2014 valmistunut tai tohtoriksi 2016 väitellyt, oletko saanut uraseurantakyselyn? Vastaathan 

kyselyyn, jonka saat tekstarina, kirjeenä tai sähköpostina. Jokainen vastaus on erittäin tärkeä! 

Aalto University 2014 Master’s degree graduate or 2016 doctoral graduate, have you received an invitation to a career 

survey? Please spare a moment to answer, it truly helps us to develop our education. Every response counts! 

Kyselykierros on käynnissä 1.10.-30.11.2019. 

4. Haussa alumni Aalto University Magazinen reportaasiin 

Aalto University Magazine etsii seuraavaan numeroonsa haastateltavaksi alumnia. Toiveena on noin 10-15 vuotta sitten 

valmistunut. 

Olemme kehittäneet reportaasiaiheen, jonka teemana on ”Takaisin Aaltoon”. Siinä alumni valitsee Aallon kaikesta 

kurssitarjonnasta kurssit, jotka tukisivat juuri nyt hänen osaamisen kehitystä. Jutussa seurattaisiin häntä kursseilla: esim. 

miltä nykyopetus tuntuu peilattuna siihen, mitä taitoja työelämässä nykyisin tarvitaan. Jutun tarkempaan sisältöön 

pääsee vaikuttamaan takaisin Aaltoon tuleva alumni, jutussa kertoisimme hänen pohdinnoistaan kurssitarjonnan äärellä. 

Olemme nyt hakemassa alumnia, joka olisi kiinnostunut olemaan jutussa pääosassa. Eli haemme avointa ja itsensä 

kehittämisestä kiinnostunutta alumnia, joka pääsisi tutustumaan Aallon nykyiseen opintotarjontaan, hän osallistuisi oman 

valintansa mukaan yhdelle tai useammalle kurssille omien aikataulujensa mukaan. Jutun teko veisi muutaman tunnin 

alkukeskustelun lisäksi omien muistiinpanojen pitämistä ja paria haastattelutuokiota, sekä valokuvauskerrat. Jutun 

tekeminen alkaisi tämän vuoden puolella, mutta kurssikerrat olisivat tammi-helmikuussa. 

Mikäli kiinnostuit otathan yhteyttä: riikka.hopiavaara[at]aalto.fi 



5. Prodeko Alumni Jobs fb-ryhmä 

Alumneille on avattu fb-ryhmä, jonne julkaistaan kiinnostavia ura- ja työmahdollisuuksia. Sivulle saavat julkaista 

veloituksetta Prodekon alumnit ja opiskelijat, ja ilmoituksen tulee olla sopiva 3 vuotta tai kauemmin työelämässä olleelle 

prodekoalumnille. Opiskelijoille ja vastavalmistuneille suunnatut työpaikkailmoitukset välittää Prodeko 

(yrityssuhteet[at]prodeko.org). 

Halutessasi voit lähettää ilmoituksesi julkaistavaksi myös alumnin hallituksen tai alumnikoordinaattorin kautta. 

https://www.facebook.com/groups/337267370245656/ 

6. Prodeko Ventures:n kuulumiset 

Prodeko Ventures Goes Silicon Valley! Lääketieteellisen kuvantamisen startup HALO Diagnostics on Prodeko 

Venturesin 22. sijoitus. Prodekolainen piilaaksolaistunut, superskarppi Henri Koponen on ollut käynnistämässä tätä 

sangen kunnianhimoista yritystä ja ottaa nyt johtoryhmässä strategiajohtajan roolin. Rahoituskierroksella hankittujen 

kuvantamiskeskusten avulla kehitetään ohjelmisto, joka optimoi potilasprosessin ja mahdollistaa koneoppimisen 

skaalautuvan käytön kuvantamismarkkinoilla. Henrin tavoittaa yleensä Yhdysvaltain länsirannikolta, ja hän juttelee 

mielellään (aiheesta kuin aiheesta) Suomen ilta-aikaan (henri[at]halodx.com). Tutustu yritykseen osoitteessa 

halodx.com. 

Prodeko Ventures sijoitti vuoden vaihteessa sosiaalisen median hallintatyökalukehittäjä Hookleen. Heillä avautui nyt uusi 

sijoituskierros ja alla siitä yhtiön viesti alumneillemme. Ota yhteys tero.seppala[at]hookle.net jos kiinnostaa kuulla lisää. 

Minimisijoitus on neuvoteltavissa. 

Jos sinulla on kysymyksiä portfoliosta, mentoroinnista, toiminnasta tai aloittava yrityksesi tarvitsee tukea ja alkuvaiheen 

pääomaa toiminnan käynnistämiseen, ota yhteyttä Kaj Hagroosiin (kaj[at]prodekoventures.com). Lisätietoja aiemmista 

portfolioyrityksistämme, mentoroinnistamme ja toiminnastamme yleisesti löytyy nettisivuiltamme: prodeko.vc 

7. Killan kuulumiset 

Killan syksyä tahditaa kaksi suurta V:tä: Vujut ja Vaalit. Näistä ensimmäinen oli suurenmoinen succée, kun noin 

kaksisataapäinen juhlakansa täytti Suomenlinnan Tenalji von Fersenin. Oli mahtavaa päästä näkemään tämä yhteisö 

parhaimmillaan. Vaalit ovat sitten seuraava suuri työnsarka killalla, vaalikokous I onkin 5.11, jossa valitaan killan 

seuraava puheenjohtaja ja 18.11. on toinen osa, jossa valitaan loput killan toimijat vuodelle 2020. 

Ensi vuoden iso uusi prodekolainen juttu on Hyvinvointivalmennus 2. Nyt kutsu käykin koko alumnikunnalle: haluatko 

tulla mukaan rakentamaan Suomen parhaiten voivaa johtajakuntaa? Kiinnostaako kehittää itseäsi mentorina ja oppia 

kenties itsekin jotain uutta? Kiinnostaako lähteä ideoimaan uutta hyvinvointikokonaisuutta kiltalaislle? Ota yhteyttä 

minuun (puheenjohtaja[at]prodeko.org tai 0405682589) ja jutellaan! Kurssi on tarkoitus käynnistää ensi vuoden keväällä, 

joten vielä pääsee hyvin mukaan vaikuttamaan ja osallistumaan 🌈 

8. Menneet tapahtumat 



26.9 + 3.10 Bearing Point – Life Long Learning kurssi 

Toteutimme maailman ensimmäisen Prodeko Alumnin lifelong learning yritysyhteistyökurssin Bearing Pointin kanssa 

teemalla Uusien digitaalisten liiketoimintojen rakentaminen. Ajatustenvaihto oli innokasta ja molemminpuolista. 

Käytännön yrityskeissi avasi hyvin työvälineitä, joita hankalan aiheen työstämiseen voi käyttää. 

5.10. Purjehduskurssi 

Viikonlopun kestävällä purjehduskurssilla opittiin kuinka purjehdusvenettä ohjataan ja purjeita käytetään 606-

purjeveneellä. Viikonlopun lopussa päästiin jopa pienissä ryhmissä kisailemaan ilman ohjaajia ja pitämään opitut taidot 

peliin. Kurssi innosti monia ja varmasti ensi kesänä tullaan hyppäämään taas veneen kyytiin. Kiitos Espoon 

Purjehdusseuralle kurssista! 

11.10 Diskonttaus 53 

Disko järjestettiin tänä vuonna historiallisissa ja kauniissa ympäristössä Suomenlinnassa. Vuosien tauon jälkeen jatkot 

olivat vanhoille vujukävijöille ja Oktoberfestien kantakiertäjille tutussa Sörnäisten opiskelijajuhlatilakorttelissa Euforiassa. 

Järjestelyt toimivat erittäin hyvin ja niin nuoremmat kuin vanhemmatkin viihtyivät. Erityisen hienoja hetkiä olivat killan 

puheenjohtajan Niko Kinnusen koskettava puheenjohtajan puhe sekä Esa Saarisen kauniit sanat killalle hänen 

juhlapuheessaan. 

28.10. Prodekon Neuvottelukunnan Speed Mentoring 

NK Speed mentoring: Jo perinteinen speed mentorinh järjestettiin tällä kertaa yhdessä alumneille ja vanhemmille 

opiskelijoille. Tilaisuudessa juteltiin neuvottelukuntalaisten kanssa kolmesta eri aiheesta 20min ajan. Aiheet liittyivät 

johtamiseen, yrittäjyyteen ja hyvinvointiin. Oli erittäin hienoa huomata, että kaikki, myös mentoroijat, saivat keskuteluista 

irti jotain ja kaikki lähtivät tunnin jälkeen hymyillen inspiroituneinan kotiin. 

30.10 Sako Excu 

Keskiviikkona 30.10. joukko alumneja reissasi ”neljännespitkälle” excursiolle Riihimäelle perehtymään kotimaisen ase- ja 

patruunavalmistajan Sako Oy:n toimintaan. Vierailun aikana tuli tutuiksi yrityksen historian moninaiset vaiheet, olosuhteet 

osana maailman vanhinta teollista perheyhtiötä Berettaa sekä toimialan kehitys eri kansainvälisillä markkinoilla. 

Kohokohtana pääsimme tehdaskierrokselle tutustumaan Sako- ja Tikka- pulttilukkokiväärien valmistukseen, oppien 

lukon, rungon ja piipun eri tuotantovaiheista. Tehtaalla tuotetaan vuodessa yli 100 000 kivääriä, ja niistä jokaisen piipun 

laatu tarkistetaan ihmissilmin. Osumatarkkuus koeammutaan yhtiön omalla maanalaisella testiradalla. 

Showroomissa erään osallistujan ujo kysymys ”saako näihin koskea” sai myös aikaiseksi niin innostuneen perehtymisen 

tuotteisiin, että sellaista näkee tyypillisesti lähinnä panimoexcuilla. Kiitokset Sako Oy isännöimisestä! 

 


