
Alumnitiedote 3/2020 

In English below 

Puhiksen terveiset 

Koronteeni on jatkunut nyt kuukauden ja tämä on varmasti tarkoittanut kaikille isompia tai 

pienempiä muutoksia. Yksi isoja vaikutuksia kokenut on Alumnin osaomistama aTalent, joka 

kaipaa nyt asiakkaita enemmän kuin koskaan. Vaikka tilanteella on valtavasti negatiivia 

vaikutuksia, turha rypeä vain niitä miettien sillä löytyy niitä positiivisiakin. Tässä teille 

muutama: 

1. Tämä on loistava tilaisuus viettää aikaa ja tutustua lisää/uudelleen omiin 

perheenjäseniin - lapsiin, puolisoon, koiraan, pupuun jne.  

2. Nyt on hyvä hetki asettaa itselleen urheilutavoitteet ja alkaa työstämään niitä kohti. 

Paljon voi tehdä ilman laitteita ja salejakin – juokse, pyöräile, punnerra. Miten olisi 

100 punerrusta kesään mennessä?  

3. Kaikille on tarjoutunut loistava paikka harjoitella kriisijohtamista, oli se sitten tiimin, 

oman elämän tai lapsien koulunkäynnin johtamista 

Vaikka moni asia peruuntui, ei koko elämää ole peruttu ja olemme Alumnin hallituksessa 

pysyneet elossa. Katso tulevista tapahtumista, mitä kaikkea on tulossa.  

Kevät on kohta täällä ja Wapun tuloa ei koronakaan estä! Muistakaa, että Wappu on mielentila!  

Christine ”Chrisu” Korjus 

Prodekon Alumni ry, puheenjohtaja 

 

1. Tulevat tapahtumat 

a. Net Impact of Nordic Investing and Business in 2020 -webinaari 28.4. 

b. Etäwappushampanjat 1.5. 

c. Paikka Y – 4.9. @Ravintola Teatteri 

2. aTalent Recruiting ja koronaviruksen aiheuttamat muutokset 

liiketoimintaympäristössä  

3. Wappulehti Julkun terveiset 

4. Prodeko Venturesin terveiset 

5. Killan kuulumiset 

6. Prodeko Alumni jobs facebook-ryhmä 

  



1. Tulevat tapahtumat 

Net Impact of Nordic Investing and Business in 2020 -webinaari 28.4. 

Kevyeen virtuaaliseen excutunnelmaan Alumni voi päästä The Upright Project - hankkeen 

"Net Impact of Nordic Investing and Business in 2020" julkistustilaisuudessa tiistaina 28.4. klo 

13, johon alumnit ovat lämpimästi tervetulleita. Tunnin mittaiseen Zoom-webinaariin on 

voimassa etu Prodekon alumnille: Laita organisaatiokenttään firmasi jälkeen suluissa 'prodeko' 

niin pääset jonon ohi 500:n ilmaisen osallistujan joukkoon. Eli esimerkiksi 'KONE (Prodeko)'. 

https://www.uprightproject.com/net-positive-nordics 

The Upright Project rakentaa vaikuttavuustyökalua, jolla mallinnetaan yritysten 

kokonaisvaltaisia vaikutuksia sosiaaliseen ja ekologiseen ympäristöönsä koneoppimista 

hyödyntävän tekoälymallinnuksen avulla. Ydintiimissä mukana (luonnollisesti) tuta-alumneja 

ja Risto Siilasmaa on mukana sijoittajana hankkeessa. 

EtäWappushampanjat 1.5. 

Paikka: Zoom 

https://zoom.us/j/98539022823?pwd=c05rMWJRdzZtTFVGWVUrbE9IaGdPQT09 

Aika: 11-13 

Mitä: Wappuhengailua etänä ja shamppanja-arvontoja ja -kilpailu!! 

 

Wappu hengailua etänä 

Rajoitusten takia emme voi kokoontua Ullanlinnanmäellä shamppanjan merkeissä, mutta 

tämähän ei estä Alumnin perinteistä Wappushamppanjatapaamista! Trendejä seuraten 

tapamaaninen tulee olemaan Zoomissa etänä (linkki alussa) niin, että pidämme videoyhteyden 

auki 11-13 ja mukaan voi liittyä etäkippistelemään Wapun kunniaksi omalta juhlapaikaltaan. 

Liity mukaan tuomaan oma Wapputunnelmasi!  

 

Shamppanja -arvontoja ja -kilpailu 

Eihän Alumnin Wappushamppanjat ole mitään, ilman ilmaista shamppanjaa. Tällä kertaa 

meillä ei ole mahdollisuutta jakaa lasillisia kaikille, niin jaamme pullollisia kymmenelle 

onnekkaalle! Tarjoamme kaksi erillistä mahdollisuutta voittaa pullon shamppanjaa (vain yksi 

pullo per voittaja, voittaa voi vain kerran): 

 

Shamppanja-arvonta:  

https://zoom.us/j/98539022823?pwd=c05rMWJRdzZtTFVGWVUrbE9IaGdPQT09


Tulemme suorittamaan Wappuetähengailun aikana välillä 11:00-13:00 viisi 

shamppanjapulloarvontaa. Arvonta suoritetaan videopuhelussa arvonnan aikana 

paikalla olevien kesken. Kaikki viisi arvontaa tapahtuu täysin satunnaisina etukäteen 

arvottuina aikoina. Paikalla kannattaa siis olla mukana juhlatunnelmassa alusta 

loppuun. 

 

Shamppanjakilpailu: 

Pullon shamppanjaa voi voittaa arvaamalla lähimmäksi oikein yhden shamppanja-

arvonnan arvonta-ajan ja olemalla paikalla arvonnan aikaan. Osallistuaksesi kilpailuun 

lähetä veikkauksesi seuraavalla kaavakkeella: https://forms.gle/4S858DZekVteHnY86 

Veikkauksia otetaan vastaan vain yksi/henkilö. Jos lähetät useamman, ensimmäinen otetaan 

huomioon. 

Paikka Y – 4.9. @Ravintola Teatteri 

Tervetuloa alumnin perinteiseen syksyn alottajaisiltaan vaihtamaan kuulumisia vanhojen ja 

uusien alumnituttujen kanssa kuohuvan äärellä. Iltaa vietetään Ravintola Teatterissa klo 18 

alkaen.  

Ohjelma tarkentuu lähempänä, mutta muista jo varata ilta kalenteristasi ja kutsu 

alumnitoveritkin mukaan        

P.S. Mikäli olet kiinnostunut yritysyhteistyöstä tapahtuman suhteen, ota rohkeasti yhteyttä 

alumnin hallitukseen. 

Alumnin hallitus seuraa tulevina kuukausina hallituksen linjauksia suuremman ihmisjoukon 

kokoontumisiin liittyen ja toimii paikka Y:n suhteen suositusten mukaisesti. Toivottavasti 

kuitenkin syyskuussa jo päästään alumniporukalla kokoontumaan ja viettämään iltaa. 

 

2. aTalentin kuulumiset 

aTalent Recruiting ja koronaviruksen aiheuttamat muutokset 

liiketoimintaympäristössä: nyt on se aika, jolloin talentti jaetaan uudestaan skarpeille 

firmoille 

Kuten monilla muillakin Suomessa, myös rekrytointiyhtiöllämme aTalentilla on koronakriisin 

keskellä vähän hankala paikka: moni firma on lopettanut rekrytointien tekemisen. Tämä on 



aiheuttanut luonnollisesti aTalentin toiminnalle ison, vaikkakin toivottavasti väliaikaisen 

haasteen. 

Alumin hallituksen puolesta haluammekin nyt kehottaa jokaista tuta-alumnia miettimään sekä 

oman organisaationsa sisältä että verkostostaan löytyviä rekrytarpeita ja liidejä - nyt jos 

koskaan kannattaa lähettää se yksi maili! Viestiä voit laittaa aTalentin hallituksen Prodeko-

alumneille (Ilona Sippola, Oula Järvinen, Sammeli Sammalkorpi, Outi Herkepeus & Jukka 

Kujala) sekä tietysti myös suoraan toimarille niklas.huotari[ät]atalent.fi. aTalentin löytämät 

kandidaatit ovat nykyään pääasiassa 0-5 vuoden työkokemuksella varustettuja valmistuneita 

korkeakoulutettuja eri yliopistoista ja ammattikorkeakouluista Suomessa, vaikka 

opiskelijoitakin välitetään edelleen. 

Alumnin hallitus haluaa vielä omistajayhdistyksen puolesta erityisesti kiittää aTalentin 

hallitusta, toimiva johtoa ja henkilökuntaa päättäväisestä ja nopeasta reagoinnista. Ajat ovat 

vaikeita ja stressaavia, eikä sopeutustoimenpiteiltäkään ole vältytty. Yrityksen henkilöstö 

kuitenkin jaksaa tsempata ja puhaltaa yhteen hiileen, mikä on todiste toimivasta 

yrityskultuurista. Näin päästään vaikeiden aikojen yli ja kyetään asettamaan katseet kohti 

jälleenrakennusvaihetta, joka tulee olemaan ratkaiseva pitkän aikavälin pärjäämiselle. 

 

3. Wappulehti Julkun terveiset 

 

Huumoria ei ole peruttu! Wappulehti Julkku julkaistiin 23. kerran ja on sinunkin saatavillasi 

helposti, hauskasti ja turvallisesti kotiinkuljetettuna. 

Wappulehtimyyjät ovat siirtyneet pääkaupunkiseudun turuilta ja toreilta internetin 

facebookeihin, instagrameihin ja twittereihin levittämään Wapun iloa! Voit ostaa lehden 

valitsemaltasi myyjältä käyttämällä hänen myyjälinkkiään tai täyttämällä myyjäkoodin 

verkkokaupassa. 

Tilaa siis omasi osoitteessa https://osta.julkku.fi, jotta naurukin voisi tarttua! 

Support your local - Prodekon fuksimyyjien myyjäkoodit alla. Nostetaan Prodeko 

yhdistysskabassa kärkeen!       

Niina Ikonen, NIINAONPARAS 

https://www.linkedin.com/in/ilona-sippola-12aa3913/
https://www.linkedin.com/in/oulajarvinen/
https://www.linkedin.com/in/sammeli-sammalkorpi-96782/
https://www.linkedin.com/in/outi-herkepeus-8625054/
https://www.linkedin.com/in/jmjkujala/
https://www.linkedin.com/in/jmjkujala/


Oskari Leppä, OSKARILEPPA 

Roosa Toivakka, 130598 

Sanni Hyytinen, SANNI20 

Eero Turkki, EEROTURKKI 

Julia Sandelin, SANDELS 

 

4. Prodeko Venturesin kuulumiset 

Prodeko Ventures teki 100 000€ sijoituksen mm. prodekolaisen Riku Seppälän perustamaan 

aikaisen vaiheen pääomasijoitusrahasto Icebreakeriin.  

 

Icebreaker.vc keräsi toiseen rahastoonsa 50 miljoonaa euroa sijoittamaan suomalaisiin, 

ruotsalaisiin ja virolaisiin teknologiayhtiöihin. Rahaston tavoitekoko on 75 miljoonaa euroa. 

Icebreakerin ensimmäinen 20M€ rahasto aloitti vuonna 2017 ja teki 38 sijoitusta. Ensimmäisen 

rahaston portfolioyhtiöt ovat keränneet jatkorahoitusta maailman parhailta sijoittajilta kuten 

Creandumilta (Spotify, Kry yms), Global Founders Capital:ilta (Facebook, Slack yms 

sijoittaja), Dawn Capital:ilta (iZettle yms). TechCrunch on tänään julkaisemassaan artikkelissa 

kertonut uudesta rahastosta. Onnittelut Icebreaker! 

https://techcrunch.com/2020/04/26/icebreaker-ii/ 

 

 

https://techcrunch.com/2020/04/26/icebreaker-ii/


5. Killan kuulumiset 

Killassa valmistaudutaan Wappuun! Vaikka fyysiset tapahtumat onkin tältä keväältä peruttu, 

ei tämä ole lannistanut tapahtumanjärjestäjiä! Fuksitappo järjestettiin tyylikkäästi etänä, minkä 

lisäksi ensi viikolla järjestetään Prodekon historian ensimmäiset Euroviisut sekä kiltalaiset 

yhteenkokoava Prodekon SUURIN Wappuaamiainen! Loppuun vielä erityismaininta 

Prodekon abimarkkinoinnille: Aalto-yliopiston tuotantotalouden ensisijaisten hakijoiden 

määrä kasvoi n. 32% viime vuodesta! 

6. 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/ 

 

  

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


IN ENGLISH 

 

Alumniletter 3/2020 

 

President’s greetings 

Corona quarantine has been going on for a month now and this has certainly meant bigger or 

smaller changes for everyone. Although the situation has enormous negative effects, one 

should not waste time by thinking those, because there are also positive ones. Here are a few 

for you: 

1. This is a great opportunity to spend time and get to know more / again your own family 

members - children, spouse, dog, bunny, etc. 

2. Now is a good time to set yourself sports goals and start working towards them. You can do 

a lot without equipment and sport halls - run, bike, do push-ups. How about 100 push-ups until 

summer?  

3. This has been a great place for everyone to practice crisis management, be it leading a team, 

your own life or your children’s schooling. 

 

Although many things were canceled, the whole life has not been canceled and we at the 

Alumni Board have also kept on living. See the upcoming events. 

 

Spring is here and Wappu has not been cancelled! Remember, Wappu is a state of mind! 

Christine “Chrisu” Korjus 

Prodeko Alumni ry, President  

 

1. Upcoming events 

a. "Net Positive Nordics: Revealing the #netimpact of Nordic investing and 

business in 2020" webinar 28.4. 

b. Remote Wappu Champagnes 1.5. 

c. Paikka Y – 4.9. @Restaurant Teatteri 

2. aTalent Recruiting & impact of coronavirus 

3. Wappumagazine Julkku’s greetings 

4. Prodeko Ventures’ update 

5. Guild’s update 

6. Prodeko Alumni jobs facebook-group 



1. Upcoming events 

 

"Net Positive Nordics: Revealing the #netimpact of Nordic investing and business in 

2020" webinar 28.4. 

"Alumni excursions turn virtual during the pandemic. Prodeko Alumni are warmly welcome 

to "Net Positive Nordics:  

Revealing the #netimpact of Nordic investing and business in 2020" webinar on Tuesday, 

April 28th. Mention "Prodeko" as part of your organization in the registration form for free 

access. https://www.uprightproject.com/net-positive-nordics 

 

Remote Wappu champagnes 1.5. 

Place: Zoom 

https://zoom.us/j/98539022823?pwd=c05rMWJRdzZtTFVGWVUrbE9IaGdPQT09 

Time: 11-13 

Join all to the zoom share your Wappu celebration feelings and cheer with others! There 

wouldn’t be Alumni Wappu champagnes without some champagne so we are going to share 

10 bottles of champagne for lucky winners! There is two different ways to win one bottle 

(only one bottle per winner, one can win only once).  

Champagne lottery: 

We will be conducting five champagne bottle draws during the Wappu remote hangout 

between 11 a.m. and 1 p.m. The draw will take place in a video call between those 

present during the draw. All five draws take place at completely random pre-selected 

times. 

Champagne competition: 

A bottle of champagne can be won by guessing the nearest to correct draw time for one 

of the champagne draws and being present at the time of the draw. To enter the 

competition, submit your bet using the following form: 

https://forms.gle/4S858DZekVteHnY86  

Only one guess per person is accepted. If you submit more than one, the first one will be 

considered. 

 

Paikka Y – 4.9. @Restaurant Teatteri 

 

Welcome to the traditional Prodeko alumni event ‘Paikka Y’ in the beginning of September! 

The event is a perfect opportunity to catch up with alumni friends and to meet new people. 

https://www.uprightproject.com/net-positive-nordics
https://zoom.us/j/98539022823?pwd=c05rMWJRdzZtTFVGWVUrbE9IaGdPQT09


Program will be specified later on, but please book the time already on your calendar and 

invite your alumni friends to join as well 😊  

 

Prodeko Alumni Board will follow the government’s guidance on organizing events and take 

actions accordingly. Fingers crossed that Paikka Y can take place in early September! 

 

2. aTalent Recruiting & impact of coronavirus: 

 

Business environment of aTalent Recruiting has changed dramatically due to many 

companies cancelling or postponing their recruiting activities. All members of Prodeko 

Alumni are now encouraged to help by identifying opportunities in their network where 

bright talents can be connected with right companies - now is the moment when companies 

can benefit from reallocation of the talent pool by using the services of aTalent! Contact 

Prodeko Alumni members of aTalent BoD (Ilona Sippola, Oula Järvinen, Sammeli 

Sammalkorpi, Outi Herkepeus & Jukka Kujala) or CEO niklas.huotari[at]atalent.fi. 

 

3. Wappumagazine Julkku’s greetings 

Happy Wappu to all alumni! 

 

Traditional Wappu magazine Julkku appears as a physical piece of verbal and visual humour. 

The magazines are sold in webstore at https://osta.julkku.fi. 

 

Support the young prodekonians who sell the magazines by using their salescodes (listed in 

the Finnish part). Let’s help Prodeko win in the association matchup! 

 

4. Prodeko Ventures’ update 

 

Prodeko Ventures made a 100 000€ investment in an early stage private equity investment 

fund Icebreaker, co-founded by prodekonian Riku Seppälä. 

 

Icebreaker.vc gathered 50 million euros to their second fund for investing in Finnis, Swedish 

and Estonian tech companies. The fund’s goal amount is 75 million euros. Icebreaker’s first 

20-million-euro fund started in 2017 and did 38 investments. The first fund’s portfolio 

https://www.linkedin.com/in/ilona-sippola-12aa3913/
https://www.linkedin.com/in/oulajarvinen/
https://www.linkedin.com/in/sammeli-sammalkorpi-96782/
https://www.linkedin.com/in/sammeli-sammalkorpi-96782/
https://www.linkedin.com/in/outi-herkepeus-8625054/
https://www.linkedin.com/in/jmjkujala/


companies have gathered follow-on finance from the world’s best investors as Creandum 

(Spotify, Kry,..), Global Founders Capital (Facebook, Slack,..), Dawn Capital (iZettle,..). 

TechCrunch tells about the new fund in their new article. Congratulations Icebreaker!  

https://techcrunch.com/2020/04/26/icebreaker-ii/ 

 

5. Guild’s update 

Wappu is coming! Even though the physical events for the spring have been cancelled, the 

event organizers are still going strong! Freshmen kill was organized with style, and next 

week the Guild is organizing the first ever Eurovision Song Contest of Prodeko and on 

Wappu Eve The Wappu Breakfast of Prodeko. To end this message, a little shoutout to our 

team responsible for the new student recruitment: The number of primary applicants for IEM 

at Aalto grew by 32% from last year! 

 

5. 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/  

 

 

https://techcrunch.com/2020/04/26/icebreaker-ii/

