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1. Puhiksen terveiset 

Syksy on pyörähtänyt täysillä käyntiin ja niin on valitettavasti COVID-19:kin. Hiljaisen kesän jälkeen 

Alumnissa kuitenkin jälleen tapahtuu. Syksyn teemaksi on muotoutumassa itensä kehittäminen, johon 

onkin hyvä uppoutua, kun monia menoja jälleen peruutetaan. Katso tulevista tapahtumista, mitä on 

tarjolla. Itseään voi kehittää myös muilla tavoilla. Nyt jos koskaan on hyvä aika lukea se kirja, joka 

on ollut lukulistalla jo pitkään tai ladata kielenopiskeluapplikaatio ja aloittaa uuden kielen opettelu. 

Now is the time to learn and grow.  

 

Christine ”Chrisu” Korjus 

Puheenjohtaja 2020 

  



2. Tulevat tapahtumat 
 

Neuvottelukunnan Speedmentoring 5.11. 

Tldr: 

Milloin: torstai 5.11. klo 18-19 

Missä: etänä Zoomilla 

Ilmoittautuminen: 15.10.-21.10.  https://ilmo.prodeko.org/fi/912 

 

Prodekon neuvottelukunta koostuu vaikutusvaltaisista Prodeko-alumneista, ja sen tehtävänä on tukea 

Prodeko-yhteisöä sekä edistää tuotantotalouden alan asiaa eri foorumeilla. Ryhmää puheenjohtaa 

nykyisellään Anna Granskog - tarkemmin muusta kokoonpanosta ja Neuvottelukunnan toiminnasta 

voi lukea täältä: https://prodeko.org/fi/alumni/neuvottelukunta/ 

 

Neuvottelukunta järjestää torstaina 5.11. Speed Mentoring –tapahtuman, jossa Neuvottelukunnan 

jäsenet fasilitoivat pienryhmissä keskustelua teemoista, joita ovat itse työurallaan kohdanneet 

 

Alumnien osalta tilaisuuden kohderyhmänä ovat erityisesti 2000-luvulla valmistuneet. Tilaisuuden 

keskustelevan luonteen vuoksi paikkoja on tarjolla rajoitettu määrä (10 opiskelijoille ja 10 alumnille). 

Jotta vuorovaikutuksesta saadaan kaikki ilo irti, osallistujien toivotaan pohtivan etukäteen 

kysymyksiä ja keskusteluteemoja (liittyen esimerkiksi hallitustyöhön, johtamiseen tai 

kasvuyrityksiin, katso lista alta) 

 

- Luovuuden ylläpitäminen etätyön aikakaudella 

- Itsensä johtaminen ja henkilökohtainen hyvinvointi 

- Yrittäjän polku vs. palkkatyöpolku - kokemuksia hyvistä ja huonoista valinnoista 

- Kansainvälinen ura kiinnostaa - mitä kannattaa huomioida 

- Epävarmuuden kohtaaminen työelämässä ja sen ulkopuolella  

- Miten uudistun työelämässä 

- Juuri sinua kiinnostava aihe, mikä? 

 

 

  



Diskonttauksen peruuntuminen 

Lokakuun Diskonttaus 54 tullaan perumaan vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Seuraavan kerran 

juhlitaankin sitten puolipyöreitä, joten kaiva juhlapuku naftaliinista ja nappaa upouusi kiltanauha sitä 

koristamaan, sillä ensi vuonna todellakin mennään! 

 

Paikka Y 13.11. peruttu 

Valitettavasti nykyisen tilanteen vuoksi joudumme perumaan paikka Y:n vuodelta 2020. 

Toivottavasti taas ensi vuonna voimme järjestää tapahtuman turvallisesti! 😊 

 

E-mobility trends by 2025 (Virta Ltd) ja Alumnin syyskokous 30.11.  

Tldr: 

Mitä: E-mobility trends by 2025 (Virta Ltd) ja Alumnin syyskokous – hallituksen valinta sekä 
sääntömuutoksen viimeistely 

Missä: Etänä Teamsin välityksellä, linkki tulee virallisessa kokouskutsussa 

Milloin: 30.11. klo 18 

 

E-mobility trends by 2025, Virta Ltd 

Jo 28:ssa maassa toimiva sähköautojen latauspalveluja kehittävä ja tarjoava Virta Ltd kertoo 

sähköisen liikenteen trendeistä vuoteen 2025 mennessä. Tule kuulemaan ehdottoman kiinnostavasta 

ja ajankohtaisesta aiheesta ja tilaisuudessa on aikaa myös keskustelulle ja kysymyksille.  

 

Alumnin syyskokous  

Tervetuloa Alumnin syyskokoukseen. Kokouksessa valitaan hallitus vuodelle 2021, sekä tehdään 

lopullinen päätös sääntömuutoksesta. 

 

Hallitushaku 2021 

Hallitukseen on mahdollisesti vapautumassa kaksi paikkaa. Jos Alumnin toiminta kiinostaa, ota 

rohkeasti yhteyttä hallitukseen maililla alumni@prodeko.org tai Chrisuun Facebookin, Telegramin, 

Whatsappin tai ihan vain puhelimen (0407271234) välityksellä. Hallitustoiminta vie aikaa noin yhden 



illan kuukaudessa + erikseen sovittavat tehtävät esimerkiksi jonkin tapahtuman järjestely tai 

sidosryhmän kokoukseen/tapaamiseen osallistuminen. Rohkeasti vain mukaan ikään katsomatta J 

Sääntömuutos  

Ehdotamme sääntömuutosehdotusta, jossa tilintarkastukseen viittaavat sääntökohdat korvattaisiin 

toiminnantarkastuksella. Sääntömuutos hyväksyttiin, ensimmäisessä kokouksessa, joka pidettiin 

30.09. Tullakseen voimaan sääntömuutos pitää hyväksyä myös seuraavassa kokouksessa, joka on 

tämä syyskokous.  

 

3. Prodeko Ventures kuulumiset 

Alla kuulumisia muutamilta salkkuyhtiöiltämme. Ja toivomme näkevämme myös lisää uusia 

prodekolaisia yrittäjiä. Jos olet valmis ottamaan rohkean askeleen niin ole meihin yhteydessä 

kaj@prodekoventures.com. 

 

Kaiku Health 

Tukholman pörssiin listattu Elekta on ostanut portfolioyhtiömme Kaiku Healthin koko osakekannan. 

Tämä irtautuminen on hieno referenssi Prodeko Venturesille mutta ennen kaikkea upea uusi vaihe 

tiimille ja tuotteelle päästä kasvamaan isommilla resursseilla. Onnittelut Lauri Sippola ja tiimi! 

  

Meru Health 

Kasvamme tällä hetkellä hyvää vauhtia - n. 40% kuukaudessa. Meru on allekirjoittanut useita isoja 

US-vakuutusyhtiöasiakkuuksia tänä vuonna ja neuvotteluissa on 3 uutta isoa diiliä. Potilasvolyymi 

on kasvanut jo 10x tänä vuonna ja hyvänä asiana olemme nähneet myös että prosessimme ja 

koneistomme skaalaa myös. Myyntikate tällä hetkellä n. 30% ja 10-20% parannus näköpiirissä 2021 

aikana kun saadaan enemmän automaatiota kehitettyä. Isoimpana haasteena terapeuttitiimin 

skaalautuvuus (rekrytty tänä vuonna 20 terapeuttia ja tarkoitus rekrytä 30 lisää jouluun mennessä). 

Toisena isona haasteena medical billing, eli vakuutusyhtiöiden kanssa laskutuksen saaminen kuntoon 

ja toimimaan kohtuuajassa (30pv sisään). 

 



Fiksu Ruoka 

Hyvin menee ja hävikki pienenee! Meillä on Fiksuruoka.fi:llä siinä mielessä poikkeuksellinen 

tilanne, että korona on tuonut lähinnä lisää vauhtia kasvuun. Liikevaihtomme ennuste on n. 12 M€ 

2020 (hieman yli triplaamme vuodesta 2019) ja myös ruokahävikin vähentäminen kiihtyy kasvumme 

myötä ja olemme vähentäneet kumulatiivisesti jo yli kolme miljoonaa kiloa ruokahävikkiä. Tällä 

hetkellä fokus on Suomen busineksen skaalaamisessa, mutta lähivuosina on myös suunnitelmia 

kansainvälistymiseen liittyen.  

  

Wowanders 

Wowanders-matkailusovellus keskittyy nyt kotimaanmatkailuun, joka on kesästä lähtien käynyt 

kuumana: suomalaiset käyttivät jo heinäkuussa pelkästään hotelleihin Suomessa 100M€. Osana 

panostusta kotimaahan on avattu https://matkailesuomessa.fi, josta voit hakea Wowanders-

matkapäiväkirjoihin perustuvia matkaideoita - Kannattaa kokeilla syksyn ja talven lomaideoiden 

hakuun! Rahoituskierros auki, lisätietoja: taru.aalto[at]wowanders.com  

  

Halo Diagnostics 

Ensimmäistä liikevaihto-dollariamme emme ehtineet kehystää tammikuussa; siitä huolimatta 

diagnostiikka-alan HALO Dx on kasvanut 23 miljoonan dollarin vuotuiseen liikevaihtoon tämän 

vuoden aikana. Siinä sivussa olemme ottaneet käyttöön markkinoiden kehittyneimmät 

AI/ML/geneettiset tuotteet toimipisteissämme, ja kehitämme ensimmäistä omaa 

koneoppimisalgoritmiamme. Keskitymme syöpädiagnooseihin elimissä, joissa kehittynyt 

kuvantaminen ja muu diagnostiikka tuovat suurimman hyödyn potilaille: rinnat, eturauhanen, 

keuhkot ja aivot. 

  

Hookle 

Pienten yritysten sosiaalisen median hallintatyökalu Hookle on edennyt kesän aikana, kun liikevaihto 

alkoi rullaamaan. Yhtiö on nyt viimeistelemässä product/market fittiä ja valmistautumassa 

liiketoiminnan skaalaukseen. Hookle voi ottaa mukaan vielä muutamia yksityissijoittajia avoinna 

olevaan vaihtovelkakirjamuotoiseen siltarahoituskierrokseen ennen seuraavaa isompaa VC-kierrosta, 



jonka yhtiö pyrkii toteuttamaan vuoden 2021 alkupuoliskolla. Kiinnostunut? Lähetä meiliä 

tero.seppala[at]hookle.net. 

 

TalentAdore 

TalentAdore on paras ”End-to-End Talent Engagement” ratkaisu rekrytointiin maailmassa. Viime 

vuonna kasvomme 120%, ja sama ~100% kasvutahti jatkuu. Olemme avanneet toimistot myös 

Ruotsiin ja UK:hon. Tiimiimme kuuluu 18 henkilöä. 

 

4. Killan kuulumiset 

Killalla menee kovaa! Kilta hyväksyi syyskuussa itsellensä uuden akateemisen kunniamerkin – 

kiltanauhan, jota jokainen kiltalainen, niin nykyinen kuin alumnikin, pääsee jatkossa rokkaamaan 

vujuilla. Lisäksi työn alla on kiltakysely, joka tulisi jatkossa vuosittain kartoittamaan kiltalaisten 

mietteitä. Vuoden 2020 ansiomerkkien saajat on myös valittu, ja merkit tullaan jakamaan 

loppuvuoden aikana. Tapahtumapuolella järjestimme perinteiset Syyssitsit kolmeen otteeseen, jotta 

jokainen fuksi mahtui osallistumaan. Harmittavasti alumnin aasinsiltoja päästään kuulemaan vasta 

vuoden 2021 Syyssitseillä! 

 

5. Prodeko Store 

Prodekolla on nykyään ikioma nettikauppa! Käy nappaamassa kaupasta itsellesi vuoden päheimmät 

Prodeko-kuteet tai opiskelijahenkisin kahvikuppi ja saavu työpaikalle tyylillä! Kauppa toimii on-

demand periaatteella ja sen valikoima tulee päivittymään jatkuvasti. Kaupan löydät osoitteesta: 

store.prodeko.org. Hauskoja shoppailuhetkiä! 

 

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/  
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1. President’s greetings 

The autumn has started to run in full, and unfortunately, so has COVID-19. However, after a quiet 

summer, the Alumni is active again. The theme of this autumn is the self-development. See from the 

upcoming events what Alumni has to offer. You can also develop yourself in other ways. Now if ever 

there is an excellent time to read a book that has been on the reading list for a long time or download 

a language learning app and start learning a new language. Now is the time to learn and grow. 

Christine ”Chrisu” Korjus 

President 2020 

  



2. Upcoming events 

Neuvottelukunta’s Speedmentoring 5.11. (Chrisu) 

What: Prodeko’s Advisory Council’s speedmentoring 

When: Thursday 5.11. 18-19 

Where: Remotely with Zoom 

Registering: 15.10.-21.10.  https://ilmo.prodeko.org/en/912 

Speedmentoring with the honorary advisory council is organized again with a cooperation with guild, 

alumni and advisory council.  

“Honorary Advisory Council of Prodeko is a group of different aged advisers, who 

promote conspicuousness and development of Industrial Engineering and Management as well as 

its effectiveness to Finland industry and competitiveness of economic life.” 

https://www.prodeko.org/en/alumni/honorary-advisory-council/  

In the speedmentoring learn through couple small group discussions about topics told in the 

registration, in the lead of one advisory council member per discussion.  

 

Prodeko’s annual ball is cancelled 

Our annual gala in October, Diskonttaus 54, will be cancelled. Next year we will already be 

celebrating the 55-yeard old Prodeko, so have your festive gear ready with the new Guild Ribbon 

decorating it, as next year will be the time to party! 

 

Paikka Y 13.11. cancelled 

Unfortunately, due to the current situation we have to cancel Paikka Y 2020. Hopefully we will be 

able to organize the event next year safely. 

 

E-mobility trends by 2025 (Virta Ltd) and Alumni’s general meeting 30.11.  

Tldr: 

What: E-mobility trends by 2025, Virta Ltd and Alumni’s autumn meeting 

When: 30.11. klo 18 



Where: Remote with Teams, link comes with the official meeting invite 

 
E-mobility trends by 2025, Virta Ltd 

Already in 28 countries operating e-mobility service provider Virta Ltd tells about the e-mobility 
trends by 2025. 

 

Alumni’s autumn meeting 

Welcome to the Prodeko’s Alumni’s autumn meeting. In the meeting will be selected board for the 
year 2021 and finilized the rule change about for the wordings about account auditing.  

 

3. Prodeko Ventures’ update 

Below some news bites from our portfolio firms. We would also like to see more companies 

emerging, please contact kaj[at]prodekoventures.com if you are considering to take that brave new 

step. 

  

Kaiku Health 

Nasdaq Stockholm traded Elekta, one of the world's largest  radiation medicine providers has 

acquired Kaiku Health. Great move, and a great reference for Prodeko Ventures as well. Huge 

congrats Lauri Sippola and the team! 

  

Meru Health 

Currently growing 40% month over month. We have signed several US-based insurance company 

clients this year and negotiating several more. Patient volume has grown 10-fold from last year and 

our process works smoothly. Gross margin ca. 30% and improving upon more automation. Working 

hard to scale (likely to have 50 new therapists this year) and to enable medical billing, i.e. integrated 

and swift payment process with insurance companies. 

Fiksu Ruoka 

We are doing well and reducing food waste with accelerating speed! Our estimated revenue is about 

12 M€ in 2020 (we will over triple our sales from 2019) and we have reduced food waste by over 3 



million kilograms (cumulatively). Currently we are focusing on scaling our business in Finland but 

we are also looking forward to open new markets in the future.  

  

Wowanders 

Wowanders travel app focuses now on domestic travel in Finland which has been booming since the 

summer - already in July Finns spent 100M€ on hotel stays in Finland alone. Part of the new focus is 

also new website https://matkailesuomessa.fi, where you can search for destination ideas in Finland 

based on Wowanders trip diaries. Try it out when planning your next trip!  Financing round open, 

more info: taru.aalto[at]wowanders.com    

  

Halo Diagnostics 

Since our first dollar of revenue in January, the advanced diagnostics company HALO Dx has grown 

to $23M in annual run-rate revenue. In the same timeframe we have both implemented best-of-breed 

AI/ML/genomic solutions at our diagnostic centers, and are on track to developing the first HALO 

diagnostic machine learning algorithm. We continue our focus on the top oncological areas leading-

edge diagnostics can improve: breast, prostate, lung, brain. 

  

Hookle 

Hookle, the social media management tool for SMEs, has started to get revenue traction during the 

summer, and the company is now finalizing product/market fit in preparation for scaling up the 

business. Hookle is still accepting a few private/angel/family office investors to our convertible note 

bridge funding round before the larger VC round that the company aims to complete in the first half 

of 2021. Interested? Email tero.seppala[at]hookle.net.   

TalentAdore 

TalentAdore enables the best end-to-end talent engagement in recruitment. Last year we grew 120% 

and continue on ~100% growth path. Opened offices in Sweden and UK. 18 people working with us. 

 

  



4. Guild’s update 

The Guild is doing good! The Guild has a new academic award – the Guild Ribbon, that every guild 

member, current and alumni, can use in upcoming annual galas. We are also working on an annual 

guild inquiry to help us better map out the thoughts of our guild members. The receivers of the 2020 

recognitions have also been chosen. The recognitions will be awarded later this year. We also 

organized the traditional Syyssitsit not once but thrice, so that every fresher was able to participate. 

Sadly, we had to postpone the alumni participation to the year 2021. 

 

5. Prodeko Store 

Prodeko Community has now our very own online store! Check out the store at store.prodeko.org, 

and get yourself the best looking Prodeko-gear you can find online, and arrive at your workplace with 

style! The store works on an on-demand principle and the offering will be continuously updated. 

Have a blast shopping! 

 

6. 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/  

 

 


