
Alumnitiedote 2/2020 

In English below 

Puhiksen terveiset 

Brexit, Australiasta palanut Etelä-Korean kokoinen alue, USA ja Iran melkein aloittivat sodan, 

Etelä-Suomeen ei saatu talvea ollenkaan, Afrikassa riehuvat valtavat satojen miljardien 

heinäsirkkojen koko ajan kasvavat parvet ja corona-pandemia. Tätä vuotta on mennyt 2,5kk. 

Kukaan ei osaa ennustaa mitä tämä vuosi vielä tuo tullessaan. Nyt on hyvä hetki pysähtyä ja 

miettiä miten minä voin auttaa tässä tilanteessa. Se voi olla jotain pientä tai suurta. Muistakaa 

hyvä käsihygienia ja be a good person.  

Corona-pandemia vaikuttaa vahvasti kaikkeen tällä hetkellä ja niin myös Alumnin tapahtumiin. 

Onneksi pari hyvää excursiota ehdittiin toteuttaa ja kesälomakauden jälkeen tulee olemaan taas 

hyvä kattaus tapahtumia. 

-Christine ”Chrisu” Korjus 

 

1. Tulevat tapahtumat 

a. Prodeko seminaari 17.4. – Building Leaders for Change PERUTTU 

b. Wappuskumpat Ullanlinnanmäellä 1.5. mahdollisesti peruttu 

c. Alumni-kilta-sitsit mahdollisesti elokuussa 2020 

2. Prodeko Alumni jobs facebook-ryhmä 

3. Prodeko Ventures:n terveiset 

4. Killan kuulumiset 

5. Menneet tapahtumat 

a. Peliexcu 23.1. 

b. Gaia Consulting 2.3. 

 

1. Tulevat tapahtumat 

Prodeko seminaari 17.4. – Building Leaders for Change PERUTTU 

Vuoden 2020 Prodeko-seminaari peruttu 



Viranomaiset ovat antaneet ohjeistuksia maailmanlaajuisesti levinneen koronavirusepidemian 

rajaamiseksi. Suomen hallitus suosittelee yli 500 hengen yleisötilaisuuksien perumista 

toukokuun loppuun saakka. 

Aalto-yliopisto on myös osaltaan ohjeistanut olemaan järjestämättä tapahtumia ennen 

31.5.2020 ja peruuttamaan ne sovitut vierailut ja tapahtumat, joissa on henkilöitä eri 

organisaatioista. Monet yhteistyökumppanimme ovat tehneet samanlaisia linjauksia. 

Prodeko-yhteisö – Tuotantotalouden laitos, opiskelijakilta ja alumnijärjestö – noudattavat näitä 

ohjeita ja toteavat, että 17.4. pidettäväksi aiottu Prodeko-seminaari on syytä jättää tänä keväänä 

toteuttamatta fyysisenä kokoontumisena. Toivomme, että voimme olla tämän vuoden aikana 

yhteydessä muilla tavoin, erityisesti sähköisten kanavien avulla. 

Lipun jo ostaneihin otetaan yhteyttä takaisinmaksun järjestämiseksi. 

 

Elias Lohilahti, Seminaaritsaari 

Miki Lehto, Tuotantotalouden kilta Prodeko ry:n pj. 

Christine Korjus, Prodekon Alumni ry:n pj. 

Risto Rajala, Tuotantotalouden laitoksen johtaja 

 

Wappuskumpat Ullanlinnanmäellä 1.5. 

Seuraamme tilanteen kehitystä, mutta tällä hetkellä näyttää pahasti siltä että kokoontuminen 

Ullanlinnanmäelle Vappuna ei tule onnistumaan. 

 

Alumni-kilta-sitsit elokuussa 2020 

Alumni-kilta-sitsit on siirretty elokuulle. Tästä tiedotetaan lisää, kun tiedetään. 

 

2. Prodeko Alumni jobs facebook-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/ 

 

3. Prodeko Ventures:n terveiset 

Älykäs matkapäiväkirja Wowanders hakee rahoituskierrosta. Matkailusta kiinnostuneet 

alumnin jäsenet voivat olla yhteydessä taru.aalto@wowanders.com tai pirauttaa Tarulle 050 

372 9031. Ja jos matkasi on peruttu koronan vuoksi, kokeile ladata sovellus ja voit alkaa 

suunnitella seuraavaa tai muistella edellistä. 

 

4. Killan kuulumiset 

Kiltasektorilla kuten varmaan koko maailmassa on aika moiset myllerrykset meneillään tällä 

hetkellä. Myllerryksiä ennen saatiin ehdittiin kuitenkin järjesää killan vuosikokous helmikuun 

lopulla, jossa mm. hyväksyttiin aTalentin omistajastrategia ja osakassopimus sekä valittiin 

killalle uudet häirintäyhdyshenkilöt. Helmikuu vierähti maaliskuulle, ja tällä viikolla 

peruttiinkin käytännössä kaikki maalis- ja huhtikuun tapahtumat. Kilta ei kuitenkaan lannistu 

tällaisesta, vaan maanantain 16.3. kokouksessa ehdittiin jo ideoida mitä huikeampia 

etätapahtumia loppukeväälle! Luvassa on mm. päivittäistä etäkiltishengailua, laadukkaita ig-

tarinoita ja yhteisiä jumppahetkiä - stay tuned! 

 

5. Menneet tapahtumat 

 

Peliexcu 23.1. 

Tammikuun lopulla ryhmä alumneja kokoontui Maria 01 - kasvuyrityskeskittymässä 

sijaitsevaan suomalaisen pelialan sydämeen, Arcade5-hubiin. Siellä majaansa pitävä 

Lightheart Entertainment on Rovio-konkarien perustama tuore pelistudio, jonka ensimmäinen 

peli Mr. Autofire julkaistiin hiljattain sovelluskaupoissa. Alumni Miikka Ahosen 

isännöimänä saime kuulla pelimarkkinan kehityksestä aina 1970-luvulta viimeisimpiin "super 

casual" mobiilipelien kehitys- ja ansaintamalleihin. Lisäksi aiheena oli itsenäisen tiimin 

kulttuuri ja itseohjautuvuus. Kiitos Miikka Ahonen, Kalle Kaivola ja Lightheart 

Entertainment! 

https://apps.apple.com/app/id1483457500 

https://play.google.com/store/apps/details?id=games.lightheart.mrautofire 

 

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


Gaia Consulting 2.3. 

Maaliskuun alussa saimme perehtyä painavaan asiaan kestävän liiketoiminnan konsulttitalon 

Gaian isännöimänä. Taatusti ajankohtainen ja tärkeä aihe, päästövähennykset sekä yritys- että 

yhteiskuntatasolla, kirvoitti erinomaisesti keskustelua. Opimme, miten Gaia auttaa 

asiakkaitaan tekemään kestävästä liiketoiminnasta parempaa liiketoimintaa ja perehdyimme 

päästölähteiden tunnistamisen, päästövähennyskeinojen kustannushyötyanalyysin 

hiilineutraalisuuden tiekartan rakentamisen sekä hiilikädenjäljen kompleksiin maailmaan. 

Excun päätteeksi kannoimme luonnollisesti kortemme kekoon sitomalla hiiltä Gaian 

toimistolle lahjoitetun perinteisen koivuhalon muodossa. 

Kiitos Anna Heino, Anna Laine, Ulla Heinonen ja Gaia Consulting! 

 

IN ENGLISH 

 

Alumniletter 2/2020 

 

President’s greetings 

Brexit, a region size of South Korea burned from Australia, the US and Iran almost started a 

war, southern Finland didn't have a winter, huge all the time growing flocks of hundreds of 

billions of locusts swarm through East Africa and a corona pandemic. This year has gone for 

2.5 months. No one can predict what else this year will bring. Now is a good time to stop and 

think about how I can help in this situation. It can be something small or big. Remember good 

hand hygiene and be a good person. 

Corona has an effect also Alumni’s events. Luckily, we had couple good excursions already 

and more great events is waiting and coming after the summer holiday season. 

- Christine “Chrisu” Korjus 

 

 

1. Upcoming events 

a. Prodeko Seminar 17.4. – Building Leaders for Change CANCELLED 

b. Wappu champagne at Ullanlinnanmäki 1.5. possibly cancelled 

c. Alumni-guild-sitsit party possibly in August 2020 

2. Prodeko Alumni jobs facebook-group 



3. Prodeko Ventures’ update 

4. Guild’s update 

5. Past events 

a. Lightheart Entertainment excursion 

b. Gaia Consulting excursion 

 

1. Upcoming events 

 

Prodeko Seminar 17.4. – Building Leaders for Change CANCELLED 

Prodeko Seminar 2020 canceled 

Authorities have provided guidance to curb the worldwide coronavirus epidemic. The Finnish 

government recommends that public events of more than 500 people be canceled until the 

end of May. 

 

Similarly, Aalto University has advised against organizing events before May 31, 2020, and 

recommended canceling scheduled visits and events involving individuals from different 

organizations. Many of our partners have made similar policies. 

 

The Prodeko Community - the Department of Industrial Engineering and Management, 

Student Guild and Alumni Association - follows these guidelines and state that the Prodeko 

seminar, which was planned to be held on April 17, should not be organized as a physical 

gathering this spring. We hope that we will be able to communicate in other ways this year, 

especially through electronic channels. 

 

Those who have already purchased a ticket will be contacted for a refund. 

 

Elias Lohilahti, Seminar Tsar 

Miki Lehto, Chair of the Prodeko Guild 

Christine Korjus, Prodeko Alumni Association Chair 

Risto Rajala, Head of the Department of Industrial Engineering and Management 

 

Wappu champagne at Ullanlinnanmäki 1.5. 

We are following the situation, but now it seems that there will not be gathering at the 

Ullanlinnanmäki at Vappu. 



 

Alumni-guild-sitsit party in August 2020 

Alumni-Guild-sitsit party has been moved to August. We’ll tell when we have more info.  

 

2. Prodeko Alumni jobs facebook-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/  

 

3. Prodeko Ventures’ update 

Smart traveljournal Wowanders is raising a round. Alumnis interested of travelling can 

contact taru.aalto@wowanders.com or call Taru at 050 372 9031. If your travel is cancelled 

due to corona Download the app and look back at your past trips, or plan for future vacations. 

 

4. Guild’s update 

It's been quite a whirlwind in our guild and around the world. In February, we had the guild's 

annual assembly, where we approved the Owner Strategy and the Shareholder's Agreement 

for aTalent, and chose new harrassment contact persons for our guild. This week we canceled 

all the upcoming events for March and April. However, this hasn't discouraged our guild! On 

Monday's Board Meeting we already came up with brilliant ideas for remotely-held events. 

There will, for example, be daily remote guild-hangarounds, top-quality IG-stories, and 

remote gymnastic sessions - stay tuned! 

 

5. Past events 

Lightheart Entertainment excursion 23.1. 

At the end of January, a group of alumni gathered at the Arcade5 hub, the heart of the Finnish 

gaming industry, located in the Maria 01 Growth Concentration. Lightheart Entertainment is 

a new game studio founded by Rovio, whose first game, Mr. Autofire, was recently released 

in app stores. Hosted by our alumni Miikka Ahonen, we heard about the evolution of the 



gaming market from the 1970s to the latest "super casual" mobile game development and 

monetization models. In addition, the topic was culture and self-direction of an independent 

team. Thank you Miikka Ahonen, Kalle Kaivola and Lightheart Entertainment! 

https://apps.apple.com/app/id1483457500 

https://play.google.com/store/apps/details?id=games.lightheart.mrautofire 

 

Gaia Consulting excursion 

At the beginning of March, we got to learn about a major issue, hosted by Gaia, a sustainable 

business consultancy. Certainly topical and important matter, emission reductions at both the 

corporate and community levels, caused a lot of discussion. We learned how Gaia helps its 

customers make their sustainable business a better business, and explored the complex world 

of emission source identification, cost-benefit analysis of carbon reduction pathways, and 

carbon handprinting. At the end of the excursion, we naturally did our part by tying carbon in 

the form of a traditional birch halo donated to Gaia's office. 

https://apps.apple.com/app/id1483457500
https://play.google.com/store/apps/details?id=games.lightheart.mrautofire

