
Alumnitiedote 1/2020 

In English below 

Puhiksen terveiset 

Heipä hei, 

On aika potkaista käyntiin uusi Prodekon Alumnin vuosi. Tulossa tänä vuonna on taas 

monenlaista tapahtumaa ja tilaisuutta tutustua yrityksiin, oppia uutta, nähdä tuttuja ja tehdä 

uusia tuttuja. Olisko tämä vuosi 2020, se vuosi, kun otit riskin ja tutustuit uuteen 

alumnikaveriin? Lupaan, että on low risk high reward.  

Minä olen Chrisu teidän puheenjohtajanne 2020 ja seuraavaksi lyhyt esittely kuka olen ja 

keitä muita Alumnin hallituksessa vaikuttaa tänä vuonna. Rupatellaan toki, kun tavataan! 

Hallitus 2020: 

Christine ”Chrisu” Korjus, puheenjohtaja:  

Iloinen, puhelias, osa-aikainen ilma-akrobaatti. Luon uraani sähköautojenlatausbisneksessä. 

Minä töissä: https://www.linkedin.com/in/christine-korjus/ 

Minä vapaa-ajalla: https://www.instagram.com/chrisupolesports/ 

 

Lauri Mikkola, vara-PJ & excumestari:  

Joviaali yritysten kasvun kasvatti, joka on vapauttamassa vuosien varrella kertynyttä "dad 

jokes" arsenaalia. 

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

 

Perttu Nihti, rahastonhoitaja: 

Jatkuva intohimo Prodekoa kohtaan. Kahvi-intoilija, joka aktiivisesti tasapainoilee 

terveellisillä ja vähemmän terveellisillä intohimoilla elämässä. 

 

Mathias Calonius, Prodeko Seminaari ja Lifelong Learning: 

Prodekon parissa toiminut jo viime vuosisadalta lähtien, tällä hetkellä työskentelee LLL-

aiheiden parissa. Vapaa-ajalla aggressiivisen pelityylinsä ansiosta onnistuu loukkaantumaan 

kaikenlaisissa urheilulajeissa, mutta kuitenkin hymyillen. 

https://www.linkedin.com/in/mathiascalonius/ 

 

Laura Karinen, ”Alumnien fuksikapteeni” ja Paikka Y: 

https://www.linkedin.com/in/christine-korjus/
https://www.instagram.com/chrisupolesports/
https://www.linkedin.com/in/mikkolalauri/


Tuoreimpia Prodekon alumneja ja hallituksen jäsen. Hyväntuulinen ja urheilullinen koripallo- 

ja crossfitintoilija. 

 

Teemu Karppinen, aTalent ja Prodeko Ventures: 

Osa teistä saattaa tuntea minut bilispöydän äärestä. He jotka eivät, pelataas. 

 

Miki Lehto, Prodekon puheenjohtaja 2020:  

Iloinen ja energinen talviajan kotikokki ja kesäajan koripalloilija. 

https://www.linkedin.com/in/mikilehto/ 

 

Niko Kinnunen, Prodekon puheenjohtaja 2019: 

Itsenimitetty filosofi, joka viettää vuoden 2020 tankaten ajatuksia ja etsien ratkaisuja niin 

pieniin kuin isoihin ongelmiin.  

LinkedIn: http://linkedin.com/in/niko-kinnunen  

Blogi: nikokinnunen.fi 
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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 

 

Prodeko Seminaari 17.4.2020 

Jokaisella alalla tuloksen loppujen lopuksi tekevät ihmiset. Jotta ihmiset saisi tekemään 

haluttuja asioita erilaisissa tilanteissa vaatii se heidän hyvää johtamista tilannekohtaisella 

tavalla. Entä osaatko johtaa itseäsi? Tule kuulemaan mahtavia puheita ja herättelemään 

ajatuksia johtamisen teemoissa vanhojen ja uusien kavereiden seurassa Prodeko Seminaariin 

17.4. Lisää tietoa puhujista, paikasta ja lipuista seuraavissa alumnikirjeissä.  

Lightheart Entertainment – peliexcu 23.1 

Alumnimme Miikka Ahonen kertoo mm. Roviolta hankitun kokemuksensa kautta pelialasta 

yleensä ja free-to-playsta liiketoimintamallina. Illan toinen isäntä CEO Kalle Kaivola avaa 

koko firman perustana olevaa avointa kulttuuria & self-managementia. Tarjolla pientä 

purtavaa ja virvokkeita. Ilmoittautuminen 16.1. mennessä osoitteessa 

https://ilmo.prodeko.org/fi/854 

Gaia-XQ 2.3. 

Kestävän liiketoiminnan konsulttitalo Gaia kutsuu Prodekon Alumnin toimistolleen 

Bulevardille maanantaina 2.3. klo 16. Teemoina  nöyrästi ja vaatimattomasti ilmastonmuutos, 

päästövähennysmahdollisuuksien tunnistaminen ja niiden hyöty-kustannusarviointi. 

Ilmoittautuminen aukeaa 22.1. osoitteessa https://ilmo.prodeko.org/fi/860 

"Gaia Consulting edistää kestävää liiketoimintaa tehdäkseen maailmasta turvallisemman ja 

puhtaamman jo vuodesta 1993. Työskentelemme sekä strategisen liikkeenjohdon 

konsultoinnin että käytännön liiketoiminnan, teknologian tai politiikan parissa. 

Lähestymistapamme perustuu syvän, laajan ja monialaisen asiantuntemuksen yhdistämiseen 

korkeaan laatuun ja luotettavuuteen. Keskeiset osaamisalueemme ovat energia ja resurssit, 

ympäristö ja ilmasto, riskit ja vastuullisuus sekä cleantech ja biotalous. Yli 50 kokeneen 

ammattilaisen tiimimme edustaa eri kansallisuuksia ja osaamisalueita ja tekee meistä yhden 

maailman suurimmista ja kokeneimmista kestävän liiketoiminnan konsulttiyrityksistä." 

Hintsa Performance-excu 

Päivämäärä ja lisätiedot ilmoitetaan myöhemmin! 

Alumni-kilta-sitsit 

https://ilmo.prodeko.org/fi/854
https://ilmo.prodeko.org/fi/860


Kyllä, luit aivan oikein! Prodekon Alumnin ja Killan yhteiset sitsit tulee taas pienen tauon 

jälkeen loppukeväällä 2020!! Nyt on jo aika alkaa kaivamaan laulukirjaa naftaliinista ja 

avaamaan ääntä. THE HYPE IS REAL! Lisää tietoa luvassa seuraavassa alumnikirjeessä. 

 

2. Kevätsähly 

Poralumnin salibandy-vuoro Ruoholahden palloiluhallilla (la klo 17) täyttää vuoden – ja 

jatkuu! 

Jo syntyessään legendaarisen Poralumnin sählyvuoron jatko kevään puolelle varmistui. 

Mukaan ovat tervetulleita kaikkia PoRa-alumnit sekä muut PoRa- ja alumnihenkiset 

kahvailijat. Peleihin voi osallistua 100 € kausimaksulla (kaikki 24:stä kevään vuorosta 

toteutuvat) tai 10 € kertamaksulla satunnaisemmin. 

Ruoholahden palloiluhalli sijaitsee osoitteessa Kellosaarenkatu 3, 100 m metroasemalta. 

Lisätiedot ja jälki-ilmoittautuminen: 

tuure.parkkinen[at]iki.fi 

+358 50 531 8115 

 

3. 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/ 

 

4. Killan kuulumiset 

Vuosi vaihtui ja sitä myötä myös Prodekon hallitus! Vuoden 2020 hallitus on jo kerennyt 

startata hommat ensimmäisessä kokouksessaan tiistaina 7.1. Kokouksessa orientoitiin 

hallitusta tulevaan vuoteen ja käytiin läpi tammi- ja helmikuun suunnitelmia. Luvassa on mm. 

fuksien hyvinvointivalmennusta, tutan opetussuunitelman läpikäymistä, mielenkiintoisia 

excuja, tulevan vuoden budjetointia, Prodeko-seminaarin suunnitelua, vaihtarien orientaatiota 

ja Suomen tutakiltojen risteilyä Tutanicia! Lisäksi 1.2. järjestetään Prodekon perhesitsit, joten 

jos perheen nuorempia tai vaikkapa sisaruksia sattuu olemaan vielä tutan opiskelijoina, niin 

tervetuloa mukaan sitsaamaan! Loppukeväällä on luvassa myös kilta-alumnisitsit, joten 

kannattaa pysyä kuulolla! 

 

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


5. Alumnimentorointi 

MITÄ?    Alumnimentorointia! 

MILLOIN?  Vuoden 2020 aikana 

MITEN?  Vastaamalla osoitteeseen mentorointimanageri[at]prodeko.org 

MIKSI?  Uudet näkökulmat ovat aina arvokkaita 

 

Ilmoittaudu mukaan alumnimentorointiin!  

Haluatko lähteä nyt keväällä 2020 mentoriksi tuotantotalouden opiskelijalle? 

Prodekossa arvostetaan valtavasti aktiivista alumniverkostoa, ja mentorointi onkin tapa koota 

tuotantotalouden opiskelijat ja jo valmistuneet saman pöydän ääreen jakamaan kokemuksia ja 

kehittymään yhdessä. Valmistumisen lähestyessä opiskelijat etsivät suuntaa elämälleen ja 

voivat alumnien kokemuksista saada todella arvokasta tietoa valintojensa tueksi niin uraan 

kuin henkilökohtaiseen kasvuun liittyvissä asioissa. Alumnit puolestaan voivat saada uusia 

näkökulmia työhönsä. 

Mentorointiohjelmaa on nyt kehitetty eri konseptilla aikaisempien palautteiden ja 

kokemusten perusteella. Tänä vuonna kukin mentori saa oman aktorin, jonka toiveet ja 

ajatukset ovat samankaltaisia. Opiskelijat ovat kolmannelta vuosikurssilta ylöspäin. 

Opiskelija-alumni-parin toivotaan tapaavan ainakin kolmesti, kerran kevään aikana ja 

kahdesti syyslukukauden aikana. Tämän lisäksi Prodeko järjestää kaikille yhteisen aloitus- ja 

lopetustapaamisen, hoitaa muiden käytännön asioiden hoitamisen sekä tarjoaa mentorille sekä 

aktorille työkaluja mentorointiin. 

Alumnimentorointi käynnistetään yhteisellä kick off-tapahtumalla Otaniemessä 

keskiviikkona 26.2.2019 klo 19-20, missä esitellään lyhyesti mentorointiohjelmaa. 

Aloitustapaamisen tarkoituksena on tutustua omaan pariin sekä keskustella hänen kanssaan 

mentoroinnin tavoitteista, toiveista ja odotuksista. 

Mukaan voit ilmoittautua vastaamalla tähän viestiin. Pyydän ilmoittautuneilta vielä tarkempia 

taustatietoja järjestelyitä varten. Minuun voi olla myös yhteydessä, mikäli aiheesta on 

kysyttävää. 

Lähdetkö mukaan? 

Ystävällisin terveisin, 

Ilona Raimas 

Mentorointimanageri 2020 

mentorointimanageri[at]prodeko.org 

+358 40 577 1802 

 



6. Menneet tapahtumat 

 

Eduskuntavierailu 29.11. 

Marraskuun lopulla Alumni vietti vuoden viimeistä excursiota kiehtovissa merkeissä 

Arkadianmäellä, jossa oli juuri sopivasti samana päivänä tunnelmaa sähköistänyt avoin 

positio haastavissa strategisen tason tehtävissä valtioneuvostossa. 

Aluksi reipas porukka alumneja perehtyi eduskuntatalon historiaan ja mielenkiintoisiin 

tiedonmurusiin opastetulla kierroksella - mutta muistiko kukaan kysyä talon painoa? Ainakin 

valtakunnan suurimman putkiremontin neliöhinta selvisi. 

Iltapäivän päätteeksi edustajat Mykkänen ja Vartiainen isännöivät meitä kokoomuksen 

ryhmähuoneella: aihepiireinä mm. Kokoomuksen varjobudjetti 2020, viimeaikaiset 

muutokset puoluekentässä ja äänestäjäkunnassa, ilmastokriisi ja julkistalouden kestävyysvaje, 

tuottavuuden kasvun ja työvoiman lisäyksen dynamiikat kestävyysvajeen kuromisessa, sekä 

eduskuntaryhmän pj:n roolin vaativuus yhtenäisen äänen luomisessa 38-päisessä, 

heterogeenisessä porukassa. Emme toki päästäneet isäntiä helpolla: he joutuivat mm. 

selittämään yleispuolueeksi profiloitumisen vaikutusta aidosti kunnianhimoiselle 

ympäristöpolitiikalle tai markkinaliberalismille, sekä lopuksi näyttämään kädentaitojaan ns. 

”oikeissa töissä” excuhalon kanssa. 

Kiitos isännille ja osallistujille! 

Syyskokous + Inderes-excu 14.11. 

Syyskokous oli jälleen ennätysnopea, ja alumni sai uuden erinomaisen hallituksen. 

Toimintasuunnitelma 2020 näytti viihdyttävältä, opettavaiselta & aktiiviselta. 

Pörssianalytiikkayhtiö Inderes:n Yu Gong & Verneri Pulkkinen valottivat puheenvuorossaan 

vauhdikkaasti mm. Yu:n +100% salkkua, epäonnista videotaan Verkkokauppa.comista, 

"Inderes-efektiä" osakemarkkinalla sekä ammattitoimijoille käytössä olevaa "Radiohead-

hinnoittelua". Inderesillä on Suomen suurin joukko analyytikoita ja tunnussanalla "Prodeko" 

saa ilmaista premium-aikaa, joten liittymistä yhteisön jäseneksi ei kannata viivyttää. 

BCG LLL 

Boston Consulting Group järjesti marraskuussa Prodekon Alumnille kahden illan Life Long 

Learning minikoulutuksen teemalla: ”Agile@Scale”. 

Paikalla oli innostunut joukko alumneja hyvin monelta vuosikurssilta. Tapio Schrey 

johdatteli ensimmäisenä iltana meidät agilen maailmaan teorian ja monipuolisten esimerkkien 

kautta. BCG:n ja paikalla olleiden kokemusten jako avasi hyvin agilen monipuolisia 

mahdollisuuksia muuallakin kuin ohjelmistokehittämisessä.  

Toisena kurssipäivänä pääsimme tositoimiin agilen kehitysprojektin pariin. Ketterästi 

näppärät sormemme loihtivat legorakennuksia, mutta kuten arvata saattoi, oli projektin 

aikataulu haasteellinen ja kommunikaatiomme alussa riittämätöntä. Prodekolaiseen tyyliin 

ryhmämme selvisi haasteesta huimalla oppimiskyvyllä. Isäntien palautteen mukaan taisimme 



olla keskivertoa ratkaisukeskeisempi ryhmä ja nopeasti alkuongelmien jälkeen löysimme 

luovia ratkaisua ja toimivampia työskentelytapoja. 

Kiitokset BCG:lle hyvästä koulutuksesta! 

 

In English 

Alumniletter 1/2020 

Chairman’s greetings 

Hi, 

New year has started and there is going to be many events for Prodeko Alumni. Come to get 

to know companies, learn new, meet friends and make new ones.  

I’m Chrisu, the president 2020 and here a short introduction who am I and who are other 

people in the board! Let’s have a chat when we meet. 

Board 2020 

Christine ”Chrisu” Korjus, the President of board: 

Happy, talkative, part-time aerial acrobat. Making my real career in the EV service business. 

Me at work: https://www.linkedin.com/in/christine-korjus/ 

Me at free time: https://www.instagram.com/chrisupolesports/ 

Lauri Mikkola, Vice Chairperson & Master of Excursions:  

Unleashing dad jokes that have brewed in silence over the years. 

Perttu Nihti, the Bean counter (the treasurer): 

With a recurring passion for Prodeko. Coffee enthusiast actively balancing the healthy and 

less healthy pleasures in life. 

Mathias Calonius, Prodeko Seminar and LLL: 

started with Prodeko in the last century, currently working with LLL topics. In my free time 

getting injured in different kind of sports due to my aggressive playing style, but still mostly 

smiling. Professional me: https://www.linkedin.com/in/mathiascalonius/ 

Laura Karinen, alumni freshmen captain and Paikka Y: 

A recent Prodeko alumni and member of the board. Cheerful and sporty basketball and 

crossfit enthusiast 

Teemu Karppinen, aTalent and Prodeko Ventures: 

Some of you might know me from around the pool table. For those who don’t, let’s play. 

Miki Lehto, the President of Prodeko 2020: 

Joyful and energetic winter-time home-chef and summer-time basketball player. 

https://www.linkedin.com/in/mikilehto/ 

https://www.instagram.com/chrisupolesports/
https://www.linkedin.com/in/mathiascalonius/
https://www.linkedin.com/in/mikilehto/


Niko Kinnunen, The president of Prodeko 2019: 

Self-proclaimed philosopher spending the year 2020 in think tanking and finding solutions to 

small and large problems.  

LinkedIn: http://linkedin.com/in/niko-kinnunen and blog: nikokinnunen.fi 
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1. Upcoming events 

Prodeko Seminar 17.4.2020 

Prodeko Seminar is coming again 17.4. with the themes around leadership. More information 

will come in the following alumni letters. (The speeches will unfortunately be in Finnish.) 

Lightheart entertainment excursion 23.1. 

Our alumnus Miikka Ahonen will tell us about the game industry and free-to-play business 

model. The second host, CEO Kalle Kaivola, will introduce us to the company’s open culture 

and self-management. Enrollment by 16.1. at https://ilmo.prodeko.org/fi/854. 

Gaia-XQ 2.3. 

Gaia Consulting, a consultancy for sustainable business, invites Prodeko Alumni to discuss 

climate change, identifying GHG emission reduction opportunities and their cost-benefit 

assessments on March 2nd. Sign up at https://ilmo.prodeko.org/fi/860. 

https://ilmo.prodeko.org/fi/854
https://ilmo.prodeko.org/fi/860


Hintsa performance excursion 

Time and place to be announced! 

Alumni-Guild-sitsiparty 

After a couple year break Prodeko Alumni’s and Guilt’s sitsit party is happening again! More 

info will be announced in the next alumni letter. 

 

2. Spring Floorball 

Alumni’s floorball shifts are continuing during the spring! All Pora-alumni are welcomed to 

join. You can participate with a 100€ seasonal fee (24 shifts) or with a 10€ single-payment 

for more casual participation. 

 

3. Prodeko Alumni Jobs fb-group 

There is a new Facebook-group opened to alumni where interesting career and job 

opportunities are posted. Prodeko’s alumni and students can post on the page free of charge. 

The post should be relevant to a Prodeko alumnus with 3 years or more work experience. 

Jobs aimed for students or recent graduates are forwarded by Prodeko 

(yrityssuhteet[at]prodeko.org). You can also send your post for publishing to the alumni 

board or to the alumnicoordinator. 

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

 

4. Guild’s update 

The year changed and so did the board of Prodeko! The board of 2020 has already started 

their work with the first meeting held on Tuesday the 7th of January. The board has been 

orientated for the upcoming year and looked through the guild’s plans for the months of 

January and February. These months are filled with a lot of interesting topics and events, 

such as well-being coaching for the freshmen, curriculum design for the students of Industrial 

Engineering and Management, excursions, budgeting for the next year, designing Prodeko 

seminar, orientating the exchange students, and attending Tutanic, the cruise for all the 

Industrial Engineering and Management students in Finland. On top of this, on 1.2. our guild 

will organize the Family sits party and, in the late spring, sits party for all members of 

Prodeko and Prodeko Alumni, so stay tuned! 

 

5. Alumni mentoring program 

WHAT?  Mentoring IEM students! 

WHEN?  During 2020 

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


HOW?    By replying to mentorointimanageri[at]prodeko.org 

WHY?    New perspectives are an invaluable part of the learning process 

 

Sign up for the Alumni Mentoring Program! 

Do you want to become a mentor for a student of Industrial Engineering and Management in 

2020? Prodeko organizes the mentoring program for alumni and elder guild members to share 

experiences and develop together.  

Pairs are expected to meet at least three times, once in the spring and twice during the fall 

semester. Additionally, Prodeko organizes a kick-off event and another meeting for the end 

of the year, takes care of other practical issues and provides tools for mentoring. 

Alumni Mentoring will be launched at the kick-off event in Otaniemi on Wednesday, 

February 26th, from 7 pm to 8 pm. The agenda is to get to know your pair and discuss the 

goals, hopes and expectations of the mentoring. 

Reply to this message to volunteer. I will ask for more details and background information 

later. Please, do not hesitate to contact me if you have any questions. 

Are you in? 

Best regards, 

Ilona Raimas 

Alumni Mentoring Manager 2020 

mentorointimanageri[at]prodeko.org 

+358 40 577 1802 

 

6. Past events 

Parliament House visit 29.11. 

Prodeko’s Alumni got to visit the Parliament House in the end of November. The group got 

to learn a lot about the National Coalition Party’s current struggles and strengths from the 

MP’s Mykkänen and Vartiainen. A big thank you to the hosts and participants! 

Bi-annual meeting + Inderes excursion 14.11. 

The bi-annual meeting was again super fast, and the alumni board 2020 was selected. Yu 

Gong & Verneri Pulkkinen from the stock exchange analytics company Inderes told us about 

their investment strategies, marketing, analytics services and professional “Radio-head 

pricing”. Inderes has the largest team of analysts in Finland, and they have both free and 

premium online services. 

BCG LLL 



Boston Consulting Group arranged a "Agile@Scale" Life Long Learning course for Prodeko 

Alumni in November 2019. Tapio Schrey introduced agile concepts through diverse 

examples to an enthusiastic crowd of Alumni during the first evening session. Sharing 

experiences between BCG and participants opened up the potential of agile practices in 

different areas of business. The second session was a hands on agile development project 

where we applied our learning through lego-bricks. Predictably the project schedule was 

challenging and communication within the team insufficient to begin with, but with our group 

conquered the challenge through quick learning and adaptation. Thank you to BCG for a 

great training. 


