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1. Puhiksen terveiset 
2021 ja ei vielä kovin uudet kujeet. Vuosi sitten luultiin, että koronatilanne olisi pian ohi. Eipäs ole 

vieläkään. Valoa on tunnelin päässä. Toivottavasti kaikki jaksavat vielä hetken rajoituksia ja myös 

pitää huolta hyvinvoinnistaan. Menkää katsomaan tulevista tapahtumista, mitä kaikkea on tulossa ja 

pistäkää päivät kalenteriin. Olemme myös tekemässä kyselyn teille alumneille, jotta voimme tarjota 

entistä parempaa alumnitoimintaa. 

 

Terveisin, 

Christine ”Chrisu” Korjus 

 

  



2. Tulevat tapahtumat 
Prodekon hyvinvointiviikko 1.-5.3. 

Prodekon hallitus järjestää virtuaalisen hyvinvointiviikon 1.- 5.3. Viikon eri päivien teemat ovat: uni, 

sosiaalinen sekä henkinen hyvinvointi, ruoka ja liikunta. Luvassa on muun muassa mielenkiintoisia 

puhujia, joogaa, Prodekon yhteinen aamupala ja paljon muuta. Ja kaikkeen tähän voit osallistua oman 

tietokoneen välityksellä. Stay tuned: ilmoittautumiset ja lisäinfoa pian! 

 

Epäonnistumisilta 9.3. 

Prodeko jatkaa työtään hyvinvoinnin edistämiseksi ja seuraavana vuorossa alumnin ja killan yhteinen 

Epäonnistumisilta tiistaina 9.3 klo 18. Tapahtuma järjestetään etänä. Luvassa puhujia ja keskustelua 

erilaisista epäonnistumisen kokemuksista, niistä oppimisesta ja epäonnistumisista puhumisen 

stigmattomuuden edistämisestä yhteisössämme ja yhteiskunnassa. 

 

Prodeko seminaari 16.4. 

Huomio Prodekon yhteisö!  

Huhtikuu lähestyy ja niin myös Prodeko seminaari. Tällä kertaa täysin virtuaalinen seminaari 

järjestetään 16. huhtikuuta. Tapahtuma tuo virtuaalisesti yhteen niin alumnit, opiskelijat kuin 

tuotantotalouden laitoksen väen ja tarjoaa säväyttäviä puheita ja keskustelua ajankohtaisista 

aiheista. Pysykää kuulolla, tapahtumasta seuraa lisäinfoa pikimmiten. 

 

3. Menneet tapahtumat 
First time manager -kurssi 

Kurssi on lähtenyt vajaa kolme viikkoa sitten hyvin liikkeelle, keskustelu oli vilkasta ja tuntui, että 

kurssin aihe ja tavoitteet osuivat hyvin maaliin.  

 

4. Prodekon Alumnin jäsenkysely 2021 
Korona-aika on vaikuttanut myös Alumin toimintaan, kun valtaosa tyypillisistä aktiviteeteista on 

jäänyt väliin. Nyt, kun rokotteet ja ja astetta normaalimpi elämä häämöttävät näköpiirissä, on 

mahdollista miettiä kunnolla tulevaisuuden toimintaa. Siksi ymmärrys jäsenistön toiveista on 

kultaakin kalliimpaa, ja kaikki vastaukset kyselyyn otetaan kiitollisuudella vastaan! 🙏 

Linkki kyselyyn: https://forms.gle/4KaT9acuehQJ9Ujb6 

 

 



5. Prodeko Venturesin kuulumiset 
Corle - Prodeko Ventures teki sijoituksen Corleen, jonka on perustanut prodekolainen Peik Lehtonen. 

Corle pyrkii inhimillistämään kotihoitoalaa tarjoamalla potilaille lääkinnälliseksi laitteeksi 

hyväksyttyjä magneettisesti korvaan kiinnitettäviä pulssioksimetrejä. Kuinka Prodekon Alumni voi 

auttaa? Kaikkea tukea arvostetaan, erityisesti liittyen MedTech-alaan (sisältäen MDR:n) ja kovan 

tavaran valmistukseen! Huikkaa peik@corle.fi jos kiinnostaa kuulla lisää tai voisit jakaa kokemustasi 

yhden lounaan verran tai kiinnostunut sijoittamaan yhtiöön. 

 

Rivender - Rivender, johon sijoitimme 2017 on valitettavasti laittamassa pillit pussiin. Heidän 

vähittäiskaupan mullistava automaattikauppansa toimii kuin junan vessa, mutta muutamien 

pilottiasiakkaiden ohella yhtiö ei löytänyt kumppaneita, jotka olisivat laittaneet tällaisia kauppoja 

maat ja mannut täyteen. Jos sinulla on ajatus, miten heidän IPR voitaisiin hyödyntää tai haluat 

pystyttää automaattiruokakaupan jonnekin niemeen tai notkoon, ota yhteys https://rivender.com/. 

 

Hookle - Hooklen some-hallinnan työkalu pienille yrittäjille on kasvattanut suosiotaan. Käyttäjiä on 

jo 5000 yli 60 maassa. Käynnissä on uusi rahoituskierros asiakashankinnan skaalaamiseen, ota 

yhteys tero.seppala@hookle.net jos PK-yritysten digimarkkinointi kiinnostaa tai sinulla muita 

ajatuksia yhteistyöstä. Tuotetta voi myös kokeilla ilmaiseksi. 

 

6. aTalentin terveiset 
aTalent on hiljattain päivittänyt strategiaansa tulevalle kolmelle vuodelle. Uusi strategia panostaa 

kasvuun, erinomaiseen palveluun fokusoituen korkeakoulutettujen rekrytointiin. Kasvua haetaan 

myös uusista liiketoiminta-alueista, jotka onnistuessaan voivat laajentaa entisestään yrityksen tuomaa 

lisäarvoa myös prodekoalumneille. Tulosmielessä vuosi 2020 oli positiivinen ja tehokkuutta on saatu 

kasvatettua. 

 
7. Killan kuulumiset 
Killan vuosi on lähtenyt vauhdikkaasti ja hyvin käyntiin. Koronan vielä rajoittaessa mahdollisuuksia 

normaaliin kilta-arkeen, hallitus ja toimarit '21 keskittyvät huolehtimaan kiltalaisten hyvinvoinnista 

ja piristämään arkea pienillä tempauksilla myös etäaikana. 

 

Ensi vuoden budjetti ja toimintasuunnitelmat alkavat olemaan laadittu. Tälle vuodelle luvassa mm. 

paljon etäexcuilua, killalle suunnattu hyvinvointiviikko, ensimmäinen virtuaalinen Prodeko-



seminaari, etänä järjestetty fuksien hyvinvointivalmennus, sekä paljon muuta! Helmikuun ajan on 

käynnissä myös Athenen ja Prodekon välinen MEGAskaba, jossa kerätään kilometrejä ulkoilemalla 

jalkaisin tai sukset jalassa. Ensimmäisen viikon jälkeen Prodeko on johdossa niin kilometrien, kuin 

suunsoiton määrässä! Prodekon pitkäjänteisestä työskentelystä hyvinvoinnin ja tasa-arvon 

edistämiseksi tehtiin juttu helmikuun TEK-lehteen, jutun voi lukea täältä: 

https://lehti.tek.fi/opiskelijat/teekkarit-luopuvat-hairitsevista-perinteista 

 

8. 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 
A year ago, it was thought that the situation with corona would soon be over. No, it is not even yet. 

There is light at the end of the tunnel. Hopefully, everyone will still be able to cope with the 

restrictions for a while and also take care of their well-being. See the upcoming events and put the 

dates on your calendar. We are also conducting a survey for you so that we can provide even better 

events. 

 

Christine “Chrisu” Korjus 

 

  



2. Upcoming events 
 

Prodeko Wellbeing week 

Prodeko's board is hoasting a virtual wellbeing week from 1st to 5th of March. Themes for different 

days will include: sleep, social and mental wellbeing, food, and exercise. Activities will include 

interesting talks, yoga, breakfest for all guild members and a lot more. Stay tuned, links to sign-up 

will come in the following weeks! 

 

Failure night 9.3. 

Prodeko continues it's work for wellbeing of our community and next up we will have a Failure Night 

on Tuesday the 9th of March at 6 o'clock. This event will be held remotely. We will have speakers 

and discussions on experiences in failures, what you can learn from them and how important it is to 

share your experiences. 

 

Prodeko seminar 16.4. 

Attention Prodeko community 

April is approaching and so is the Prodeko seminar. This time, a fully virtual seminar will be held on 

April 16th. The event brings virtually together alumni, students as well as the people of 

the faculty and offers exciting speeches and discussion on latesttopics. Stay tuned, more information 

will follow. 

 

3. Past events 
First time manager - course 

Course started successfully three weeks ago. There have been good conversations and seems that the 

subject and goals are matching well. 

 

4. Prodeko Alumni member survey 2021 
Prodeko Alumni member survey 2021 - The pandemic has put many activities on pause. In 

anticipation of a return to more normal life, the Board of Prodeko Alumni wants to plan ahead for the 

future and collect feedback from members. All contributions are very welcome! 🙏 

Link to the survey: https://forms.gle/4KaT9acuehQJ9Ujb6 

 

 



5. Prodeko Ventures’ update 
Corle - Prodeko Ventures invests in Corle, founded by Peik Lehtonen, a Prodeko Alumnus. Corle 

aims to humanize the homecare market by providing patients medically certified pulseoximeters in 

the form of magnetically attached earworn devices. How can the alumni support? All help, especially 

relating to the MedTech market (including MDR) and Hardware manufacturing would be highly 

appreciated! Ping peik@corle.fi if interested to hear more or you would be willing to share your 

industry experience over a lunch or call, or wish to join the investment round. 

 

Rivender - Rivender, our investment from 2017, is unfortunately winding down. Their product, fully 

automated unmanned small stores & points-of-sales works like clockwork but apart from a handful 

of pilot customers, did not find a large scale client to deploy self-serve grocery stores in scale. If you 

have ideas who could use the IPR or place such a store in Jämeräntaival or your holiday village, 

contact them via https://rivender.com/. 

 

Hookle - Hooklen some-hallinnan työkalu pienille yrittäjille on kasvattanut suosiotaan. Käyttäjiä on 

jo 5000 yli 60 maassa. Käynnissä on uusi rahoituskierros asiakashankinnan skaalaamiseen, ota 

yhteys tero.seppala@hookle.net jos PK-yritysten digimarkkinointi kiinnostaa tai sinulla muita 

ajatuksia yhteistyöstä. Tuotetta voi myös kokeilla ilmaiseksi. 

 

6. aTalent’s update 
aTalent has recently revised its strategy for the following three years. The new strategy is based on 

growth, superior service quality and focuses on university-educated profiles. Further, aTalent will 

also seek growth from new businesses. We expect this to further expand value added for our alumni 

group as well. When it comes to results, 2020 was a profitable year with increased internal efficiency. 

 

7. Guild’s update 
Guild's year has started off very well with a lot happening! With Covid still affecting guild's normal 

life, the board and officials of 2021 will concentrate on the wellbeing of guild members. The budget 

and plans for this year are starting to be ready. We will have a lot of remote excursions, a well-being 

week, first ever virtual Prodeko seminar, freshmen's wellbeing coaching and a lot else! For February 

we also have 'MEGAskaba' with Athene, where both guilds collect kilometers by walking, running 

or skiing. After the first week I'm pleased to report that Prodeko is leading in the collected kilometers 



as well as in sending memes. TEK magazine also featured Prodeko in an article of our work for 

wellbeing and inclusivity of the guild. 

 

8. 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/  

 

 


