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1. Puhiksen terveiset 
Oho on jo joulukuu ja 2020 hujahtanut ohi. 2020 on koetellut koko maailmaa ja itsekutakin, mutta 

valoa on jo tunnelin päässä. Alumnilla ei kuitenkaan hanskat tipu. Meillä on vielä yksi tapahtuma 

joulukuussa ja heti tammikuussa alkaa etänä suoritettava kurssi ensimmäistä kertaa 

esihenkilöasemassa oleville. Lisää tietoa löytyy tulevista tapahtumista. Tällä viikolla järjestettiin 

myös syyskokous, jossa valittiin ensivuoden puheenjohtaja sekä uudet hallitusjäsenet lähtövuorossa 

olevien tilalle. Ilokseni voi kertoa, että minun valtakauteni ei päätykään tähän vuoteen, vaan 

kirjoittelen teille näitä terveisiä myös ensi vuoden. Ensi vuoden hallituksen jäsenten omat esittelyt 

löytyvät heti tämän tekstin jälkeen.  

 

Joulukuisin terveisin, 

Christine ”Chrisu” Korjus 

Puheenjohtaja 2020 

 

  



2. 2021 hallituksen jäsenet esittäytyvät 
 

Christine ”Chrisu” Korjus 

Terve vaan! Olen siis Chrisu, fuksi ’11, ja jatkan hallituksen puheenjohtamista vielä ensi vuoden. 

Työkseni pelastan maailmaa ilmastonmuutokselta sähköautojenlatausliiketoiminnassa. Vapaa-ajalla 

temppuilen maassa ja ilmassa metallisella tangolla. Tavoitteena on saavuttaa uskomaton voimataso, 

jolla voin voittaa gravitaation samalla venyen eri suuntiin.  

 

Antti Suorsa 

Antti on fuksi -01, joka opiskeluaikana keskittyi pääasiassa killan ja ESTIEMin luottamustehtäviin 

ja muihin sosiaalisiin aktiviteetteihin. Kotona vaimo sekä 2- ja 5-vuotiaat pojat pitävät huolta vapaa-

ajan ongelmista. Päästessään vapaalle Antti haluaa kiivetä vuorelle (omin voimin) ja laskea sieltä alas 

suksilla. Työelämässä Antti on tehnyt 15 vuotta hankintatoimen kehittämistä ja johtamista suurissa 

kansainvälisisää yrityksissä  ja keskittyy nyt muuttamaan maailmaa paremman hankintatoimen avulla 

Zeal Sourcingin toimitusjohtajana. 

 

Laura Karinen 

Valmistuin 1,5v sitten kesällä eli olen suhteellisen uusi alumnin jäsen, mutta kuitenkin jo toinen vuosi 

lähtee käyntiin alumnin hallituksen jäsenenä. Valmistumisen jälkeinen työura on alkanut 

konsultoinnin parissa. Olen koripallo- ja crossfit-intoilija, joka löysi tänä kesänä myös tiensä golfin 

pariin yli 10v tauon jälkeen 

 

Teemu Karppinen 

Valmistuin 2014 ja olen siitä lähtien tasaisesti noussut urallani eteenpäin.  

 

Nykyään, minut voi löytää ulkoittamassa koiraani Dexteriä Töölön naapurustossa. Osa teistä saattaa 

tuntea minut bilispöydän ympäriltä. Intohimojani ovat kasvu, organisaatiokulttuuri ja luovuus. 

Rakastan kaikkia elämän nautintoja. http://linkedin.com/in/teemukarppinen  

 

Johanna Tavia  

Tervehdys Prodeko-yhteisö! Nimeni on Johanna ja olen tuoreimpia Prodekon alumneja ja hallituksen 

jäsen. Valmistumisen jälkeen päädyin kulkemaan omaperäistä urapolkua konsultoinnin parissa.  

Nuorempana harrastin pitkään kilpauintia ja vapaa-ajalla tykkään edelleen käydä kroolailemassa 



altaassa. Harrastuksiini lukeutuvat myös sarkasmi, koirat ja yhteiskunnallisista asioista 

keskusteleminen. Miten nämä kolme asiaa liittyvät yhteen, sitä en tiedä.  

 

Lauri Mikkola 

Fuksi 2011, Alumni 2017. PoRan Justin Timberlake 2012 tai -13 

 

💶 Prodeko "career" mostly in corporate relations - which made it fun to jump on the other side of the 

table after graduating.  

👶 For the past year or so I have been happily unleashing all those dad jokes that have brewed in 

silence over the years! 

 

Veera Mäntylä 

Moikka! Oon fuksi '18 ja toimin ensi vuoden Prodekon puheenjohtajana. Tätä ennen mut on 

kiltahommissa löytänyt etenkin keittiöstä, sieltähän tunnetusti löytyy ne parhaat bileet. Viime vuonna 

toimin hallituksessa Isäntänä. 

 

Vapaa-aikaan kuuluu paljon bändihommia ja lukemista. Ensi vuodelle mulle tärkeä teema on 

kiltalaisten hyvinvointi, erityisesti inklusiivisuus ja jaksaminen myös korona-aikana. Olkaa rohkeasti 

yhteydessä esimerkiksi linkedinissä tai sähköpostitse: puheenjohtaja[at]prodeko.org. 

https://www.linkedin.com/in/veera-m%C3%A4ntyl%C3%A4-30a5601a8/ 

 

Miki Lehto 

Miki Lehto, Prodekon väistyvä puheenjohtaja ja tuleva vuoden killan viestintävelho. Fuksi 16 ja 

vieläkin erittäin innoissaan killan toiminnasta. Vapaa-ajalla aika menee ruokaa laitellessa ja kelien 

salliessa koripalloa pelaillessa. https://www.linkedin.com/in/mikilehto/ 

 

Sonia Singh 

Moikka! Mun nimi on Sonia, olen toisen vuoden Prodekolainen, ja jatkan ensi vuonna vielä Prodekon 

Alumnin alumnikoordinaattorina.  Minuun voi tosiaan matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä mihin 

tahansa alumnin toimintaan liittyvässä kysymyksessä – ja miksei muutenkin! (sonia.singh(at)aalto.fi) 

 

  



3. Tulevat tapahtumat 
August Associates: Suomalaiset tiimityön menestystekijät 

Aika: Torstai 10.12.2020 klo 15:00-17:00 

Paikka: Etänä 

Ilmo: https://ilmo.prodeko.org/fi/923 

Suomalaiset huippu-urheilujoukkueet ovat menestyneet lähihistoriassa useassa lajissa hyvin, ja 

yhtenä syynä menestykselle pidetään näissä joukkueissa vallitsevia tapoja tehdä yhteistyötä. Augustin 

Prodekon Alumneille järjestämässä tilaisuudessa pääsemme kuulemaan, mitkä nämä eri joukkueille 

yhteiset tiimityön menestystekijät ovat sekä pohtimaan, miten voisimme itse soveltaa näitä tekijöitä 

omissa tiimeissämme. Tapahtumasta vastaavat Augustin osakas Mikko Pulkkinen ja 

projektipäällikkö, salibandyn kolminkertainen maailmanmestari Tero Tiitu. 

 

First time manager – valmennus tuoreille esihenkilöille (Tammikuu 2021) 

Oletko tuoreesti aloittanut esimies, projektipäällikkö tai team lead? Askarruttaako sinua 

vastuutehtävän arki ja haasteet? Tai miten onnistut rakentamaan johtamistyöstäsi uskottavaa ja 

toimivaa? Nyt sinulla on Prodeko Alumnin jäsenenä mahdollisuus ilmoittautua mukaan uuteen 

Tuotantotalouden laitoksen toteuttamaan First Time Manager -valmennuspilottiin, ja saada tukea 

oman johtamistyösi ja -osaamisen syventämiseen.  

Valmennus koostuu viidestä työpajasta, henkilökohtaisista harjoituksista sekä vertaistyöskentelystä. 

Valmennuksen myötä sinulla on mahdollisuus vakiinnuttaa itsellesi sopivat jatkuvan kehittymisen 

tavat sekä jakaa kokemuksia samanlaisessa uravaiheessa olevien kollegoiden kanssa. Valmennus 

alkaa tammikuussa 2021. Valmennukseen hyväksytään 30 henkeä. Osallistumiskriteerinä on 

ensimmäisessä vastuutehtävässä toimiminen. Valmennuksen toteutuskieli on suomi.  

Jos kiinnostuit, niin ilmoittaudu mukaan sähköpostilla jari.ylitalo[at]aalto.fi 18.12. mennessä. Kerro 

nimesi, tehtäväsi ja yhteystietosi. Lisätietoja valmennuksen sisällöstä, aikataulusta ja toteutuksesta 

löydät osoitteesta https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30504 

 

  



4. Menneet tapahtumat 
 

Virta Ltd – e-mobility trends by 2021 ja Syyskokous 30.11. 

Virta Ltd kertoi meille sähköisen liikenteen tulevaisuuden suunnista ja omasta toiminnastaan. Kiitos 

Virralle.  

 

Syyskokouksessa onnistuneesti saimme valittua äänestyksellä uudet hallituksen jäsenet vuodelle 

2021. Christine jatkaa puheenjohtajana ja poistumisvuorossa olleiden Perttu Nihdin ja Mathias 

Caloniuksen tilalle valittiin Johanna Tavia ja Antti Suorsa. Onnea uusille hallituslaisille. 

Hyväksyimme myös sääntömuutoksen, että tilintarkastuksesta puhumisen sijaan puhutaan 

toiminnantarkastuksesta.   

 

Neuvottelukunnan Speed mentoring 5.11. 

Marraskuisena torstai-iltana kilta, alumni ja neuvottelukunta järjestivät loppuvaiheen opiskelijoille ja 

alumneille perinteisen speed mentoring tapahtuman tällä kertaa ajan hengessä virtuaalitapahtumana. 

Tapahtumassa mentorit ja mentoroitavat oli jaettu pienryhmiin ja keskusteluita käytiin seuraavista 

aihesta: Epävarmuuden kohtaaminen työelämässä ja sen ulkopuolella, Miten uudistun työelämässä, 

Itsensä johtaminen ja henkilökohtainen hyvinvointi, 

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

ura kiinnostaa - mitä kannattaa huomioida. Kiitokset kaikille osallistujille ja mentoreille antoisista 

keskusteluista! 

 

 

5. Call for projects for Strategy Fieldwork course 
We are looking for companies that are interested in providing a project for the course “Strategy 

Fieldwork“ at Aalto University starting in January 2021. This is a project course where 2nd or 3rd 

year TUTA/IEM students carry out a group project to analyze a real-life business problem related to 

analysis of market characteristics, assessment of business potential, or identification of value for 

customers or partners (e.g., for a new business/product/service or entering a market).  

  

Offering a project is a great way for you to get some highly talented students to work for you. You 

can find more information here: info. 

  



If you have a suitable project, or have further questions, please be in touch with Jens Schmidt 

(jens.schmidt[at]aalto.fi). 

 

6. Prodeko Venturesin kuulumiset 

 
The 280 company 

Prodeko Ventures teki ensimmäisen syväteknologiasijoituksen Andreas Saaren ja veljensä Pauluksen 

perustamaan The 280 Companyyn. Yhtiö kehittää teknologiaa, jolla kasvihuonekaasut voidaan 

muuttaa hiilinanomateriaaleiksi ja energiavarastoiksi. Prototyyppireaktori hyödyntää metaania ja 

tuottaa siitä korkealaatuista grafeenia. Grafeeni on hiilen allotrooppinen muoto, joka koostuu yhdestä 

kerroksesta toisiinsa sitoutuneita sp2-hybridisoituneita hiiliatomeja. Grafeeni on maailman kestävin 

tunnettu ainelähde ja se löydettiin vasta vuonna 2004. Muita sijoittajia olivat mm. Lifeline Ventures, 

Ilkka Paananen ja Risto Siilasmaa. Voit alumnina auttaa vinkkaamalla 2D-materiaaliosaajia tai 

pilotti- tai teollistamiskumppaneita. Yhteystieto: andreas[at]280company.com. 

 

Mount Kelvin 

Mount Kelvin on voittanut ensimmäisen suuren kansainvälisen asiakkuuden, slovakialaisessa 

hiihtokeskuksessa toimivan suuren Damian Jasná Hotelin huoneiden älyohjaustoteutuksen. Niinpä 

yhtiö tarvitsee nyt prodekolaista myyntivoimaa ja hakevat kansainvälistä myyjää, jolla inside sales -

kokemusta. Ota yhteyttä: jakub.jarvenpaa[at]mountkelvin.com. 

 

Hintsa Performance 

Fifth Cornerin (You-App) yrityskaupan seurauksena Prodeko Ventures on nykyään myös (niinikään 

prodekolaisten Jussi Räisäsen ja Juha Äkräksen perustaman) Hintsa Performancen osakas. Hintsa 

Performance tarjoaa ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen palvelun hyvinvoinnin ja suorituskyvyn 

parantamiseen. Yksilöllisesti räätälöidyssä valmennusohjelmassa käytetään mm. F1-kuskien 

valmentamiseen kehitettyjä metodeja ja hyödynnetään maailman parhaita tutkijoiden, 

asiantuntijoiden ja valmentajien osaamista. Muista kysyä tarjousta jos organisaatiollanne on 

valmennustarpeita: nora.rosendahl[at]hintsa.com. 

 

Meruhealth 

Meru Healthille, kuten monelle muulle mielenterveysalan yritykselle tämä vuosi on ollut kasvun 

aikaa. Maailmanlaajuinen pandemia ja monet muut kansakuntia ravistelleet tapahtumat ovat vuoden 



aikana vaikuttaneet ihmisten mielenterveyteen ja valitettavasti masennuksesta kärsivien määrä on 

noussut ennätyslukemiin. Kysyntä Meru Healthin palvelulle on kasvanut ennätyssuureksi ja 

kasvuamme vauhdittamassa on keväinen 8,1 miljoonan rahoituskierroksemme. Keväällä julkistimme 

myös yhteistyömme USAn suurimpiin vakuutusyhtiöihin lukeutuvan Cignan kanssa, ja alkuvuodesta 

2021 tulemme julkistamaan useamman suuren yhteistyökumppanuuden. Vuoden aikana olemme 

laajentuneet kattamaan 16 osavaltiota, mikä on tärkeä virstanpylväs kohti tavoitettamme olla 

maanlaajuisesti toimiva digiklinikka. Osa tiimistämme tulee yhä säilymään Suomessa, ja jos riveihin 

liittyminen kiinnostaa suosittelen katsomaan avoimet paikkamme nettisivuiltamme. -Kristian, CEO 

 

Sisua Digital 

Ohjelmistorobotiikkaan erikoistunut Sisua Digital on perustanut Vietnamiin tytäryhtiön, johon on 

rekrytoitu 15 työntekijää. Vuoden 2021 loppuun mennessä tytäryhtiön toivotaan työllistävän jo peräti 

60 henkilöä. Vietnamiin on määrä rakentaa globaali palvelukeskus, jonka avulla kansainvälisille 

asiakkaille pystytään tarjoamaan toimintavarmuutta ja kustannustehokkaita palveluita. Sisuan 

asiakkaat ovat saavuttaneet nopeita tuloksia tuottavuuden parantumisessa automatisointien ansiosta. 

Nyt haluavat laajentaa asiakaskuntaa pankkisektorilta etenkin palvelualalle, valmistavaan 

teollisuuteen, kaupan alalle sekä julkiselle sektorille – ja toivottavat liidit ja tiedustelut tervetulleiksi 

yhteystiedolla tomi.torri[at]sisuadigital.com. 

 

 

Rahastosijoitukset 

Prodeko Venturesin rahastosijoituskohteista Maki VC oli mukana tukemassa kvanttitietokoneiden 

kehittäjä IQM:n tuoretta rahoituskierrosta. Vuonna 2018 perustettu IQM on nyt kerännyt toisella 

pääomasijoituskierroksellaan 39 miljoonan euron raharuiskeen. Kyseessä on yksi suurimmista 

syväteknologiayhtiöiden rahoituskierroksista Euroopassa tänä vuonna. Kierroksella osakkaaksi tulee 

mukaan uutena sijoittajana mm. Supercellista ja WeChat-sovelluksesta tuttu teknologiajätti Tencent. 

Muita Prodeko Venturesin rahastosijoituksia ovat Icebreaker ja Wave Ventures. 39 miljoonaa voi 

tietenkin kuulostaa paljolta jos ei ole tottunut rahan kanssa pelaamaan... ison maailman meininkiä 

Pirkka Palo-MAKI ja Ilkka Kivi-MAKI! 

 

7. aTalentin terveiset 
Kesän turbulenssin ja YT:den jälkeen on menty vahvasti eteenpäin. YT:t vedettiin läpi 

ammattimaisesti, ja kipeistä päätöksistä huolimatta pitkittyneiltä haasteilta vältyttiin. Vuoden 



poikkeuksellisista haasteista on muutenkin menty läpi esimerkillisesti, ja meininki toimistolla on 

positiivinen. Tästä johdolle ja henkilöstölle kuuluu todella iso kiitos. Samoin taloudellinen tilanne on 

vakautettu ja liiketoiminnassa on ollut havaittavissa piristymistä, mutta tilanne luonnollisesti elää ja 

mittarit ja signaalit mm. case-funnelissa ja asiakkaiden sentimentissä ovatkin erityisen herkässä 

seurannassa. 

 

aTalentilla on käynnissä strategiaprosessi, johon viime vuonna muodostettu omistajastrategia antoi 

hyvät eväät. Tuoreet hallituksen jäsenet ovat olleet vahvasti mukana, prosessi etenee hyvin 

viikottaisella rytmillä ja myös omistajatahoja (kilta, Alumni, KY) osallistettiin viime viikolla. 

 

Haasteita ja epävarmuutta on markinalla vielä edessä merkittävästi, ja tulevat talousnäkymät ovat 

varsin poikkeukselliset - johto ja hallitus painottavatkin nyt resilienssin rakentamista eri skenaarioita 

varten (mm. nopea vs hidas palautuminen, toimialojen väliset kasvavat erot kysynnässä). 

 

Kuten viime downturnissa, epävarmuus on odotetusti kasvattanut vuokratyön kysyntää, ja 

suorarekrytointeja kysytään vähemmän. 

 

Käytännön arjessa mm. henkilöstön kykyä reagoida eri kysyntätilanteisiin joustavasti, myös roolien 

väleissä on painotettu. Toisaalta tilanteessa nähdään myös mahdollisuuksia: käynnissä markkinalla 

on viime downturnin kaltainen talentin uusjako, jossa huippupelaajia on monilla aloilla 

poikkeuksellisesti saatavilla! 

 

8. Killan kuulumiset 
Killan vuosi alkaa olemaan lopuillaan. Prodekolle valittiin uusi puheenjohtaja, Veera Mäntylä, uusi 

hallitus ja uudet toimijat syksyn vaalikokouksessa ja loppuvuosi meneekin heidän preppaamisessa 

vuodelle 2021. 

 

Ensi vuodelle on luvassa paljon tapahtumia yhdessä alumnin kanssa: Nähdään ainakin kevään 

Epäonnistumisillassa ja syksyn Alumnisitseillä! Lisäksi Prodekon upouusi kiltanauha on vihdoin 

täällä, muista hankkia omasi ennen ensi vuoden Diskonttaus 55:sta! Kiitos vuodesta ja tsemppiä 

seuraavaan! 

 

  



9. 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 
Wow, it is already December, and 2020 is almost over. 2020 has tested the whole world, but the light 

is already at the end of the tunnel. However, the alumnus has not stopped the work. We have one 

more event in December and right away in January will start a remote course for those who are first-

time supervisors. More information can be found in the section of upcoming events. An autumn 

meeting was also held this week, and there was elected next year’s president and new board members 

to replace those leaving. It is my pleasure to say that my reign will not end this year, but I will also 

write these greetings to you next year. 2021 board members’ introductions can be found after this 

text. 

 

Christine “Chrisu” Korjus 

President 2020 

 
 

  



2. 2021 board members’ introduction 
 

Christine ”Chrisu” Korjus 

Hi! I’m Chrisu, freshman ’11 and I'm continuing as a President 2021. In my career, I save the world 

from climate change in e-mobility business. On my free time, I do acrobatics on the floor and in the 

air on a pole. My goal is to achieve superstrengths and define gravity. 

 

Antti Suorsa 

Antti is a freshman -01, who during his studies focused on positions of responsibility in the guild and 

ESTIEM and other social activities. At home wife and two boys aged 2 and 5 take care of the free 

time. Once at large Antti wants to climb a mountain (without an engine) and ski down. At work Antti 

has done 15 years of developing and leading procurement in multinational companies and focuses 

now on changing the world through better procurement as the CEO of Zeal Sourcing. 

 

Laura Karinen 

I’m a rather new Prodeko alumni member having graduated 1.5 years ago, but starting already my 

second year as a board member. Since graduation I’ve been working in consulting. I’m a CrossFit 

and basketball enthusiast who also found her way to back to golf courses this summer after a break 

of 10+ years 

 

Teemu Karppinen 

I graduated in 2014 and have been steadily climbing the corporate latter ever since.  

 

Nowadays, you may find me walking a dog called Dexter in Töölö neighborhood. Some of you might 

know me from around the pool table. I am passionate for growth, organizational culture and creativity. 

I love all the pleasures of life.  

http://linkedin.com/in/teemukarppinen  

 

Johanna Tavia 

Dear Prodeko community! My name is Johanna and I’m a recent Prodeko alumni and member of the 

board. After graduation, I ended up following an original career path and started working as a 

consultant. When I was younger, I pursued competitive swimming and I still enjoy spending time in 



the pool in my free time. My hobbies also include sarcasm, dogs and discussing latest societal issues. 

How these things relate, I cannot tell.  

 

Lauri Mikkola 

💶 Prodeko "career" mostly in corporate relations - which made it fun to jump on the other side of the 

table after graduating.  

👶 For the past year or so I have been happily unleashing all those dad jokes that have brewed in 

silence over the years! 

 

Veera Mäntylä 

Hey! I'm freshman '18 and will work as the President of Prodeko next year. Since the best parties can 

always be found from the kitchen, that's where I often find myself. The year 2020 I acted as The Host 

of Prodeko. 

 

On my free I sing in couple of bands and enjoy reading. Big theme for my next year's work will be 

the wellbeing of all the guild members and inclusivity in the guild. Feel free to contact me through 

linkedin or email puheenjohtaja[at]prodeko.org 

https://www.linkedin.com/in/veera-m%C3%A4ntyl%C3%A4-30a5601a8/  

 

Miki Lehto 

Miki Lehto, former President of Prodeko, and the media merlin of the Guild for the upcoming year. 

Started my studies in 2016 and still super into everything the Guild has to offer. My freetime is most 

often spent cooking or, when the weather allows it, playing basketball. 

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

 

Sonia Singh 

Hi! My name is Sonia, a second-year Prodekoian, and I will continue as the alumnicoordinator for 

the next year too. Feel free to send me a message if you have any questions about alumni’s activities! 

(sonia.singh(at)aalto.fi) 

 

  



3. Upcoming events 
August Associates: Principles of successful Finnish teamwork 

Time: Thu 10.12.2020 15:00-17:00 

Place: Remote 

Registration: https://ilmo.prodeko.org/en/923 

 

Finnish teams have recently been successful in several sports, which has been partly explained by the 

ways these teams work together. For Prodeko Alumnus, August will arrange an event where we will 

go through the common reasons for successful teamwork among these teams and reflect how we 

could apply these principles in teams at our own workplaces. From August, the event will be held by 

partner Mikko Pulkkinen and project manager Tero Tiitu, who is also a three-time world champion 

in floorball. 

 

First time manager – pilot course unfortunately only in Finnish  

 

We are piloting a Life Wide Learning course for first time managers. This will possibly come later in 

English too if the pilot is successful.  

 

4. Past events 
 

Virta Ltd- e-mobility trends by 2025 and Alumni Autumn meeting 30.11. 

Interesting presentation by Virta about where the e-mobility business is going. Thank you Virta! 

 

In the autumn meeting the board for 2021 was elected. New members are Johanna Tavia and Antti 

Suorsa who were elected to replace Perttu Nihti and Mathias Calonius who are not continuing next 

year. The amendment to the bylaws was approved. We replaced some wording in Finnish to be 

more lawful.  

 

Advisory board Speedmentoring 5.11. 

On a dark November evening the guild, alumni, and the honorary advisory council organized a 

traditional speed mentoring event for students and alumni this time virtually as everything else this 

year. In the event the participants and the members of the advisory council were distributed into 

smaller groups and there were discussions around following topics: Facing uncertainty at the work 



and outside, How to renew oneself at the work life, Self-leadership and personal wellbeing, 

Entrepreneur vs employed – experiences from good and bad choices, interested in international 

career – what to consider. Thank you for all participants and mentors for the active discussion! 

 

 

5. Call for projects for Strategy Fieldwork course 
We are looking for companies that are interested in providing a project for the course “Strategy 

Fieldwork“ at Aalto University starting in January 2021. This is a project course where 2nd or 3rd 

year TUTA/IEM students carry out a group project to analyze a real-life business problem related to 

analysis of market characteristics, assessment of business potential, or identification of value for 

customers or partners (e.g., for a new business/product/service or entering a market).  

  

Offering a project is a great way for you to get some highly talented students to work for you. You 

can find more information here: info. 

  

If you have a suitable project, or have further questions, please be in touch with Jens Schmidt 

(jens.schmidt[at]aalto.fi). 

 

6. Prodeko Ventures’ update 

 
The 280 company 

Prodeko Ventures goes deep tech and invests into The 280 Company, founded by Andreas Saari and 

his brother Paulus. The company builds technology to turn greenhouse gases into carbon 

nanomaterials and further into advanced energy storage products. The current prototype reactor uses 

methane to make single-layer, high-quality graphene. Other investors include Lifeline Ventures, Ilkka 

Paananen and Risto Siilasmaa. How can Prodeko Alumni help? Andreas is keen to recruit talent 

related to 2D materials as well as pilot customers for research and industrial scale ramp-up for 

applications utilizing single-layer graphene. You can reach him at andreas[at]280company.com. 

 

Mount Kelvin 

Mount Kelvin has won its first big international case: hospitality experience in one of Europe’s 

biggest ski resorts, Damian Jasná Hotel & Residences in Slovakia. Want to work in the hospitality 



and smart room business? They are looking for an international saleswoman/salesman, with inside 

sales model skills. Contact jakub.jarvenpaa[at]mountkelvin.com. 

 

Hintsa Performance 

Following the acquisition of Fifth Corner (You-App), Prodeko Ventures is now a shareholder of 

Hintsa Performance (also co-founded by Prodeko alumni Jussi Räisänen & Juha Äkräs). Their 

personalised coaching programmes support reaching sustainable high performance without burning 

out in the process. From Formula 1 to Fortune 500, they have repeatedly proven the methods and 

technology in the world’s most competitive environments. Drop nora.rosendahl[at]hintsa.com a line 

if you or your company needs a coaching programme. 

 

Meruhealth 

For Meru Health and many other companies operating mental health field, this year has been a year 

of exponential growth. The global pandemic and other major events have taken their toll on people's 

mental health, and sadly the number of people suffering from depression has skyrocketed. The 

demand for mental healthcare, and specifically digital solutions, has increased tremendously, and to 

fuel our growth we closed an $8,1 million financing round last May. During the spring, we also 

announced our collaboration with one of the largest insurance providers in the US, Cigna, and in early 

2021 we will be announcing other exciting partnerships. During the year we have expanded to cover 

altogether 16 states, which is paving the way towards our goal of being available nation-wide. We 

have strong roots in Finland and in Nordic healthcare and part of our team will remail in Helsinki. If 

you are interested in joining our exceptional team, see all our open positions on our website. -Kristian, 

CEO  

 

Sisua Digital 

Sisua Digital, the robotic process automation firm, has set up a subsidiary in Vietnam with 15 

employees. By the end of 2021, the subsidiary is expected to employ 60 people. A global service 

center is to be built in Vietnam to provide international customers with operational reliability and 

cost-effective services. Sisua's customers have achieved quick results in improving productivity 

thanks to automation. Now they want to expand their customer base from the banking sector, 

especially to the service sector, manufacturing, trade and the public sector - 

and tomi.torri[at]sisuadigital.com welcome leads and inquiries from the alumni. 

 

  



Fund investments 

Prodeko Ventures has also made limited partner fund investments into Maki VC, Wave Ventures and 

Icebreaker. Of them Maki VC recently facilitated a €39 million funding round for IQM, lead by 

Tencent. IQM is the European leader in building superconducting quantum computers and wants to 

deliver the first commercial quantum computer already in 2021. Further, VTT and IQM have entered 

into an agreement to establish a co-innovation partnership and begin building the first 50-qubit 

machine by 2024. Way to go Pirkka and Ilkka! 

 

 

7. aTalent’s update 
After the summer turbulence and co-operation negotiations, there has been strong progress. The co-

operatives were drawn through professionally, and despite painful decisions, protracted challenges 

were avoided. The exceptional challenges of the year have been tackled in a great manner, and the 

mood in the office is positive. A big thank you to the management and staff for this. Similarly, the 

economic situation has stabilized and there has been a noticeable recovery in business, but the 

situation is naturally constantly changing and indicators and signals e.g. in the case-funnel and 

customer sentiment are therefore particularly in close observation. 

 

aTalent has an ongoing strategy process, to which the ownership strategy formed last year gave a 

good start. Recent board members have been strongly involved, the process is progressing well on a 

weekly rhythm and the owners (guild, Alumni, KY) were also involved last week. 

 

There are still significant challenges and uncertainties in the market, and the future economic outlook 

is quite exceptional - management and the board are now emphasizing building resilience for different 

scenarios (e.g. fast vs. slow recovery, growing differences in demand between industries). 

 

As in the last downturn, uncertainty has, as expected, increased the demand for temporary work, and 

there is less demand for direct recruitment. 

 

In practical everyday life e.g. the ability of staff to respond flexibly to different demand situations has 

also been emphasized between roles. On the other hand, the situation also sees opportunities: there is 

an ongoing redistribution of talent in the market, like the last downturn, where top players are 

exceptionally available in many fields! 



 

8. Guild’s update 
It's almost the end of the year. Prodeko has a new president, Veera Mäntylä, new board, and new 

officials, and the rest of the year will be spent on prepping them for the year 2021.  

 

Next year the Guild will be having lots of events together with alumni: Let's catch up at Failure 

Evening in and in Alumni sits party at fall! Also, the new ribbon for our Guild is finally here, so be 

sure to get your own before next year's Diskonttaus 55! Thank you for this year and have a great next 

one! 

 

9. 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/  

 

 


