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HALLITUS 
Alumnin syyskokous 2010 valitsi hallitukseen kolme uutta jäsentä Riku Helanderin, Jarno Martikaisen ja 

Anni Kaurasen väistyessä. Uudet jäsenet olivat Lasse Kivikko (korkeakoulusuhteet), Petteri Walldén 

(mentorointiasiat) ja Henriikka Åkerman (tiedotusasiat). 

Lasse Kivikko edustaa ensimmäisiä prodekolaisia ja on järjestyksessä kaikkien aikojen toinen valmistunut 

prodekolainen vuosimallia 1969. Petteri Walldén on Prodekon kunniajäsen ja Prodekon neuvottelukunnan 

jäsen. Hän on ollut opiskeluaikanaan aktiviinen killassa ja Porasssa. Alumnien joukkoon hän liittyi vuonna 

1973. Henriikka Åkerman tuli alumnin hallitukseen nyt toista kertaa. Hän toimi Prodekon puheenjohtajana 

vuonna 1997 ja on ollut Prodekon lisäksi aktiivinen myös PoRassa. 

Puheenjohtajana toimi hallitukseen jo 2010 kuulunut Kaj Hagros. Prodekon edustajaksi hallitukseen valittiin 

puheenjohtaja Martti Heikkilä. Toista vuotta hallituksessa jatkoivat myös Tomi Torri (talousvastaava), Meri 

Kankaanpää (mentorointivastaava), sekä Iiro Kulvik (varapuheenjohtaja). Uutena alumnikoordinaattorina 

aloitti Inari Natri. 

 

TAPAHTUMAT 
 

Prodeko Software Industry Panel 22.3 

Prodekon alumni järjesti excun F-Securelle sekä Prodekon ohjelmistopaneelin. Isäntänämme oli vuoden 

teknologiajohtajana palkittu F-Securen CTO Pirkka Palomäki. Muita alustajia olivat Futuricen toimitusjohtaja 

Tuomas Syrjänen ja Comptelin hallituksen jäsen Petteri Walldén. 



Vappuskumpat Ulliksella 1.5 

Toteutettiin jälleen kerran killan logistiikka-avustuksella. 

Kemira 18.5 

Toimitusjohtaja Harri Kerminen kertoi yhtiön vesistrategiasta, ja prodekolaiset Kemiran johtoryhmän 

jäsenet Tuomas Törmänen ja Antti Salminen paljastivat miten heidän televerkko- ja hissitaustansa 

konvergoituivat vesikemian megatrendeihin. 

McKinsey 14.6  

Kemiran tavoin loppuunmyyty alumniexcursio järjestettiin McKinseylle, jossa partneri Anna Granskog 

kertoo uusiutuvan energian liiketoiminnasta. 

Paikka Y 2.9 

Alumnin oma ”Paikka Y”, eli perinteinen terassikokoontumisemme järjestettiin ravintola Teatterin yläkerran 

sikariterassilla pe 2/9 töiden jälkeen. 

Boston Consulting Group 19.9 

Alumni kutsui jäsenistöään BCG:n isännöimään M&A-aiheiseen huippuseminaariin “The Next Wave-

Successful M&A in Uncertain Times”.  

Prodeko Leadership Summit on Wheels 14/10 

Kotimaan puolipitkä keskittyi globaalin johtamisen haasteisiin sekä start-up yrityskentän näkymiin 

suomalaisten yritysjohtajien kertomina.  

8:00 Lähtö Helsingistä Kiasman aukiolta 

9:00 KoneCranes, viestintä-ja markkinointijohtaja Mikael Wegmüller 

12:00 Lounas rengastehtaalla 

13:00 Nokian Renkaat, talousjohtaja Anne Leskelä 

15:00 Merus Power Dynamics, toimitusjohtaja Kari Tuomala 

 Protomo/Hermia, senior business advisor Kimmo Rouhiainen 

17:00 Nokian Panimo pitstop, tj Matti Heikkilä 

18:30 Illallinen, ravintola Plevna, Tampere 

Diskonttaus 45 15.10 

Vuosijuhlassa alumnin ja neuvottelukunnan edustajat jakoivat dekaani Ilkka Niemelälle Aalto-keräyksen 

lahjashekin. 

Prodeko Venture Panel 2.11  

Tapahtumassa lavalle astuivat Risto Siilasmaa (Nokia/F-Secure), Ilkka Paananen (Supercell/Lifeline) ja Mikko 

Kuusi (AaaltoES). Risto Siilasmaa piti tapahtuman alustuksen painottamalla kasvuyrittäjyyden merkitystä 



Suomen kansantaloudelle. Osallistujien mieleen jäi varmasti Riston toteamus: “Yrittäjyys on isänmaallista!” 

Seuraavana lavalle astui Ilkka Paananen, joka siirsi keskustelun makrotasolta mikrotasolle kertomalla 

pelialan yrittäjyydestä Sumean, Digital Chocolaten ja Supercellin esimerkkien kautta. Kuulimme erityisesti 

epäonnistumisen sietämisen tärkeydestä: 400 pakit ilman yhtään diiliä on vain alkuvaikeutta, eikä mikään 

syy lopettaa yrittämistä. Tapahtuman kolmantena esiintyjänä Aalto Entrepreneurship Society:n 

puheenjohtaja Miki Kuusi kertoi viime vuosina tapahtuneesta yrittäjyysilmapiirin voimakkaasta 

muutoksesta Aalto-Yliopiston piirissä. Ilta jatkui rennon keskustelun merkeissä, ja kuulimme 

yrittäjyyskokemuksia myös muilta prodekolaistaustaisilta yrittäjiltä, joita olikin saapunut paikalle 

ilahduttavan suuri määrä. 

Sikajuhlat 18.11 

Prodekon fuksien järjestämät perinteiset Sikajuhlat kutsuivat tänä vuonna kunniavieraikseen vuoden 2001 

fuksit. 

VIESTINTÄ 
Keväällä lanseerattiin alumnin uudet nettisivut. Työn toteutti Ville Poikolainen. Keväällä myös julkaistiin 

ensimmäistä kertaa kaikille jäsenille ja laitoksen henkilökunnalle kotiin jaettava printtitiedote. Julkaisun 

toimitti Henriikka Åkerman. Aikomuksena oli luoda tästä vuosittain ilmestyvä julkaisu. Yhteensä 

sähköpostitse sekä alumni.prodeko.org-sivuston kautta jaettuja tiedotteita julkaistiin vuoden aikana 4kpl. 

Vuoden aikana Facebook- ja Linkedin-ryhmien käyttö lisääntyi ja käyttäjämäärät kasvoivat, mutta käyttö oli 

silti parhaimmillaankin anekdotaalista. 

  

A-TALENT 
Vuoden aikana keskusteltiin mahdollisuudesta käynnistää yhteistyö ja kumppanuus Kauppakorkeakoulun 

opiskelijoiden kanssa. Tämä nähtiin hallituksessa positiiviseksi kehityssuunnaksi yhtiön skaalan 

kehittämiseksi. Keskustelu etenee vuoden 2012 aikana. 



MENTOROINTI 
Mentorointi ei kehittynyt toivotulla tavalla vuoden aikana. Mentoripareja onnistuttiin synnyttämään vain 

muutamia.  

KORKEAKOULUSUHTEET 
Hallituksen jäsen Lasse Kivikko on keskustellut koulutusohjelman johtaja Eero Elorannan kanssa 

kehittämistarpeista. Alumnin hallitus on järjestänyt haastateltavia (kuten vuoden CTO Pirkka Palomäen) 

yliopiston TEE-tutkimukseen. Alumnin puheenjohtaja esiintyi Tuotantotalouden abi-infossa sekä edusti 

Prodekon alumnia Polialumnin tapaamisissa. 

MILJOONAKERÄYS 
Prodekon alumnit lahjoittivat yli 360 000 euroa Aalto-yliopistolle, mistä myös tiedotettiin tiedotusvälineitä 

seuraavasti: 

Aalto-yliopiston Tuotantotalouden Kilta Prodekon alumnien järjestämän varainkeruukampanjan lopputulos 

julkistettiin Prodekon 45-vuotisjuhlissa 15.10.2011. Alumnit lahjoittivat yli 360 000 euroa vuosina 2010-11, 

mikä Suomen valtion tarjoaman 2,5-kertaisen lisän ansiosta tuotti Aalto-yliopiston säätiöpääomaan lähes 

1,3 miljoonaa euroa. 

Prodeko on tarttunut innokkaasti Aalto-yliopiston tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin ja haluaa olla aallon 

harjalla rakentamassa Suomen tulevaisuutta. “On ollut todella hienoa nähdä kuinka monet prodekolaiset 

ovat lähteneet tekemään töitä yhteisen tavoitteen eteen”, hehkuttaa Prodekon puheenjohtaja Martti 

Heikkilä.  

“Tiiviissä alumniverkostossa on voimaa”, jatkaa Prodekon Alumnin puheenjohtaja Kaj Hagros. 

“Opiskeluajan järjestötoiminnassa on valettu pohja ystävyyssuhteille jotka kantavat pitkälle työelämään.” 

Prodeko toivoo Aalto-yliopiston tukevan aktiivista alumnitoimintaa myös jatkossa ja kannustaa muita 

opiskelijajärjestöjä vastaaviin tempauksiin. 

“Haluan että lapsenlapsillanikin on Suomi, jossa on hyvä elää. Heidän sukupolvensa tulevaisuutta ajatellen 

tarvitaan kilpailukykyinen ja dynaaminen Aalto-yliopisto” toteaa Prodekon Neuvottelukunnan 

puheenjohtaja Jorma Eloranta. “On upeaa että näin moni prodekolainen on mukana rakentamassa 

maamme tulevaisuutta” Eloranta jatkaa. 

 

TALOUS 
Yhdistyksen talous oli 734€ alijäämäinen. Tuotot olivat 3253€ ja toiminnan kulut 3987€. Yhdistyksen tilillä 

oli vuoden lopussa 1397€ varoja. Tuotot muodostuivat lähinnä printtitiedotteen mainoksista sekä kotimaan 

puolipitkän osallistumismaksuista. Kulut muodostuivat lähinnä printtitiedotteesta, vappukuohuviineistä, 

kotimaan puolipitkän linja-autosta, sekä Paikka Y –tilaisuuden Thunder Revisited –tarjoiluista. aTalentin 

osinkoja ei 2011 aikana maksettu. 

 

HALLITUKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI 
Hallituksen nimittämisen yhteydessä asetettuihin tavoitteiden nähden vuotta voidaan arvioida seuraavasti. 

YRITYSVIERAILUT: Tavoite vähintään 4kpl, kaksi keväällä ja 2 syksyllä. Korkeatasoisia, pääsääntöisesti 

toimitusjohtajatapaamisia (Lauri Kivinen, Jorma Eloranta, jne), eri toimialoilta, myös palvelutoimialat sekä 

konepaja/perusteollisuus. 



- Toteuma: Kemira, McKinsey sekä puolipitkällä 3 yritystä. 

PANEELIT –  Tavoittena vähintään 2kpl, esim ”Prodeko Software Panel” keväällä (esim F-Secure/Palomäki, 

Comptel/Walldén, Tecnotree/Hagros) ja ”Prodeko Venture Panel” syksyllä (esim Heiaheia/Räisänen, 

Lifeline/Ahopelto, Valoya/Kivimäki). Näille vaihtoehtoina voisivat olla vuoden 2010 toisinto ”Prodeko 

Capital Market Day” tai hieman tangentilla ”Prodeko Gaming Convention” (Rovio, Digital Chocolate, 

Applifier). Johonkin näistä tilaisuuksista voidaan harkita kutsuttavan myös verkottumismielessä porukkaa 

jostakin naapurialumniyhteisöstä. 

 - Toteuma 2kpl. Prodeko Software Industry Panel, Prodeko Venture Panel. 

HUPITAPAHTUMAT – Tavoitteena uusia vappuskumpat Ulliksella sekä Paikka-Y syyskuussa Teatterin 

sikariterassilla. Lisäksi alumnille järjestetään kiintiö killan 45-vuotisjuhliin ja muistutetaan sikajuhlien 

vuosikurssietkoista. 

Toteuma: Vappuskumpat, Paikka Y, Diskonttaus 

WEB – Tavoitteena lanseerata uusi website (saatetaan alkuun jo nyt joulukuussa vanhan hallituksen 

toimesta) helmikuun loppuun mennessä. Lisäksi tavoitteena, että website palvelee uptodate-

tapahtumakalenterina (linkattu facebookiin) sekä paikkana päivittää yhteystietojaan (uusi web-

jäsenrekisteri, joka on jo otettu käyttöön, alumnirekisteri.prodeko.org). 

Toteuma: Web lanseerattu. Tapahtumakalenteri toteuttamatta. FB-feed toteuttamatta. 

YHTEISÖVIESTINTÄ – Tavoitteena kasvattaa kolmanneksella facebook-ryhmän jäsenet 219>300 ja linkedin-

ryhmä 350>450, sekä kaiutella palstoilla ajankohtaisia aiheita, keskustelunavauksia, kiintoisia 

uutisia/artikkeleita ja erityisesti tapahtumamuistutuksia. Linkata tämä uutisvirta web-sivullemme, joita ei 

siten itsessään tarvitsisi päivittää lainkaan muuta kuin tiedotteiden osalta. 

Toteuma: Facebook 254, Linkedin 507. 

JÄSENASIAT – Tavoitteena saattaa päätökseen rekisterin hallinnan siirto laitokselta killalle/alumnille ja 

päivittää yhteystiedot siten että jäsentiedote tavoittaa >90% jäsenistöstä tai siis yli 1500 jäsentä. Lisäksi 

tavoitteena uusia ja dokumentoida tapa, jolla valmistuneet liitetään/hakeutuvat alumnirekisteriin ja 

alumnin jäseniksi. 

Toteuma: Sopimus tehty. Dokumentointia käsitelty kahdessa kokouksessa, ei valmis.  

MENTOROINTI – Tavoitteena rekrytoida vuoden aikana vähintään 20 uutta mentoria, sekä luoda 

toimintatapa, jolla uusia mentoreita löydetään vähintään 10kpl/vuosi. 

Toteuma: Muutamia uusia pareja.  

BONUS: Jos virtaa riittää, niin järjestetään ”Kotimaan puolipitkä” tiiviinä pakettina (torstai klo 16 > la klo 

16), n. 20 hengen kööri tekee excukimaran bussilla jossain päin Suomea, perjantaina jokin järkevän 

kuuloinen seminaari jotta kehtaa pyytää pomolta päivän vapaaksi. Lauantaina ihmisten aikaan kotiin niin ei 

kotijoukot riehaannu. 

Toteuma: Puolipitkä tehty pe-la konseptilla. 

 


