
Alumnitiedote 2/2021 
In English below 

 

1. Puhiksen terveiset 

2. Tulevat tapahtumat 

a. Kevätkokous 23.4. 

b. Alumnin Wappukivat 1.5. 

i. Wappukuvakisa 

ii. EtäWappushamppanjat vol 2. 

c. Epäonnistumisilta 19.5. 

3. Menneet tapahtumat 

a. Prodekon hyvinvointiviikko 

b. First time manager -kurssi  

c. Prodeko Seminaari 16.4.  

4. Kevyen jäsenkyselyn tuloksia 

5. Prodeko Ventures II – Uusi rahasto? 

6. Killan kuulumiset 

7. Prodeko Alumni jobs facebook-ryhmä 

 

 

1. Puhiksen terveiset 
Vaikka edelleen korona painaa ja etäilyt jatkuu, on paljon asioita, mistä voi iloita. Viime viikolla 

päästiin vuoden tauon jälkeen nauttimaan upeasta seminaarista. Vappu on ihan kulman takana, 

vaikkakin tänäkin vuonna on jälleen tulossa etäinen versio normaalista iloittelusta. Ulkona on 

paistanut aurinko ja plussa-asteissa on pysytty. Jaksan uskoa, että syksyllä taas halataan, kun 

tavataan. 

 

Aurinkoa, lämpöä ja voimia kaikille! 

Christine ”Chrisu” Korjus 

Puheenjohtaja 2021 

 

 



2. Tulevat tapahtumat 
Kevätkokous 23.4.2021 

Prodeko Alumni Ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 23.4.2021 klo 17:30 alkaen. Kokous 

pidetään etänä Google Meetissä, linkki kokoukseen: https://meet.google.com/wzq-spca-tpu. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

 

Alumnin Wappukivat 1.5.2021 

Wappukuvakisa 

Julkaise Wappupäivänä Wappuinen kuva Alumnin Facebook-ryhmässä, Chrisun kirjoittaman 

julkaisun alle aiheesta tai mene vain katsomaan ja tykkäämään muiden Wapputunnelmakuvia. 

Kolme eniten tykättyä kuvaa (eri henkilöiltä) voittavat shamppanjapullon! 

 

MITÄ: Wappukuvakisa 

MISSÄ: Alumnin Facebook-ryhmässä https://www.facebook.com/groups/358203460857/ 

MILLOIN: 1.5. 

MIKSI: Wapputunnelma, paras tunnelma! Kolme eniten tykättyä voittavat shamppanjapullon. 

 

EtäWappushamppanjat vol 2. 

EtäWappushamppanjat vol2. tulee taas. Tällä kertaa olemme jakaneet EtäWapputapaamisajan  

opiskelujen aloitusvuoden mukaan. Tule tervehtimään Wappupäivänä kavereita ja vaihtamaan 

kuulumiset. Jokaisessa aikaikkunassa arvomme myös osallistujien kesken shamppanjapullon!  

 

Vuosikurssien aikaikkunat:  

klo 11-11:30  vuosikurssit 1900-1995  

klo 11:30-12  vuosikurssit 1995-2005   

klo 12-12:30  vuosikurssit 2005-2010  

klo 12:30-13  vuosikurssit 2010-  

  

MITÄ: Vuosikurssi kavereiden näkemistä 

MISSÄ: Zoom-linkki:  

https://wolt.zoom.us/j/92920555671?pwd=L1RCSXk5UDl0N0NuWnJ1ZVhQNFFHUT09 

MILLOIN: 1.5. 

MIKSI: Vanhoja tuttuja ja skumppaa! 



Epäonnistumisilta 19.5. klo 16-18 

Miksi epäonnistuminen on niin pelottavaa? Miten epäonnistumisista voi oppia? Mitä edes on 

epäonnistuminen?  

 

Näihin kysymyksiin voi tulla pohtimaan vastausta, kun Prodeko järjestää yhdessä Alumnin ja 

Neuvottelukunnan kanssa ensimmäistä kertaa koko yhteisöä koskettavan 

hyvinvointivalmennuksensa aiheella epäonnistuminen. 

 

Tapahtuman pääpuhujana toimii Tommi Uitto. Tämän lisäksi tarvitsemme alumneista puhujia ja 

keskustelun fasilitaattoreita lyhyisiin pienryhmäkeskusteluihin. Ilmoittautuminen osallistujaksi ja 

pienryhmävetäjäksi tapahtumaan osoitteessa: https://ilmo.prodeko.org/fi/977 

 

3. Menneet tapahtumat 
 

Prodekon hyvinvointiviikko 

Tapahtumaviikko sujui loistavasti! Ohjelmaan kuului luentoja aiheesta uni ja ravinto, sekä 

esimerkiksi kävelykahvila Otaniemessä. Kiitos kaikille osallistuneille, toivottavasti myös teillä oli 

hauskaa! 

 

First time manager -kurssi 

Kurssi on ollut hyvin käynnissä, keskustelu ollut vilkasta ja tuntunut, että kurssin aihe ja tavoitteet 

osuvat hyvin maaliin.  

 

Prodeko-seminaari kokosi yhteen jälleen kerran opiskelijat, alumnit ja laitoksen väen 

Prodeko-seminaari järjestettiin ensimmäistä kertaa täysin virtuaalisesti Liveto-alustalla teemalla 

Wellbeing in Hybrid Way of Life 16.4.2021. Tapahtuman valovoimaisina puhujina toimivat Mårten 

Mickos (CEO, HackerOne), Marianne Vikkula (VP, New Markets, Wolt), Ville Iho (CEO, 

Terveystalo), Jari Ylitalo (yliopistonlehtori, Aalto yliopisto) ja Frank Martela (filosofi).  

 

Seminaarissa jaettiin myös tunnustuksia ja ansiomerkkejä: vuoden opettajapalkinnon sai Lauri 

Saarinen, Prodekon kunnialastut myönnettiin Aaro Hämerille, Otto Saarannolle, Kirsikka 

Mannerkoskelle, Antti Ihalaiselle, Juuso Heikkilälle ja Aaro Koskelle. Pro Prodeko-ansiomerkki 

luovutettiin Elena Pitkäselle, Timo Riskille, Sara Ikoselle ja Olli Kiikkilälle. Eikä siinä vielä kaikki. 



Seminaarin lopussa julkaistiin uusi Prodeko Talks-alusta, jonka kautta jatkossa jaetaan ja 

arkistoidaan Prodeko-yhteisön jäsenten tuottamaa, tuotantotalouden aihepiiriin liittyvää sisältöä. 

Käy kurkkaamassa! https://community.prodeko.org/ 

 

4. Kevyen jäsenkyselyn tuloksia 
Alkuvuodesta kartoitimme lyhyen online-lomakkeen avulla Alumnin jäsenistön toiveita ja 

kommentteja yhdistyksen toiminnasta. Saimme kyselyyn mukavasti vastauksia, ja sisällön pohjalta 

suunnitelemme innolla tulevaa. Kiitos kaikille osallistuneille! 

 

Muutamia huomioita tuloksista: 

• Vastaajien ikäjakauma painottui tuoreempien alumnien suuntaan, kuitenkin kokeneimmat 

vastaajat olivat valmistuneet jo vuonna 1975 eli yli 46 vuotta sitten! Mediaani 

valmistumisvuosi oli 2011. Tämä lienee suuntaa-antava kuvaus alumin toimintaan verrattain 

aktiivisesti osallistuvan väen ikäjakaumasta. 

• Ylivoimaisen enemmistön mielestä (91.8%) Alumnin toimintaan kuuluu oleellisesti 

ammatillinen sisältö (excursiot yms), yli puolet toivoo myös tukea henkilökohtaiseen 

kehittymiseen töissä ja töiden ulkopuolella. 

• Yhteisten illanviettojen (sitsit, afterworkit jne) esiintyi myös enemmistön toiveissa (59%) 

• Erityisesti nostettakoon vapaista vastauksista esille noussut kysyntä webinaareille yms. 

virtuaalitapahtumille, eikä niiden järjestämistä tarvitsisi pandemian päätyttyäkään lopettaa 

 

Kysely sisälsi myös osuuden mahdollisista keinoista rahoittaa Alumnin toimintaa nyt ja 

tulevaisuudessa. Arvokkaita kommentteja erilaisten keinojen puolesta ja vastaan kertyi reippaasti 

(esim. sponsoroinnit ja muu yritysyhteistyö, vapaaehtoinen / pakollinen jäsenmaksu, osallismaksut 

jne.), ja ne antavat Alumnin hallitukselle hyvän lähtökohdan jatkaa teeman pohtimista.  

Tässä kohtaa haluamme tarkentaa, ettei yhdistyksellä ole viime vuosina ollut ongelmia 

rahoitustilanteen suhteen. Tarkoituksenamme on tässä vaiheessa puhtaasti kartoittaa erilaisia 

vaihtoehtoja ja niiden saamaa vastakaikua jäsenistössä - tätä aihetta on hyödyllistä miettiä 

mielummin ajoissa kuin pakon edessä :) 

 

 

 



5. Prodeko Ventures II – Uusi rahasto? 
Prodeko Ventures teki ensimmäiset sijoitukset viisi vuotta sitten maaliskuussa 2016. Lupaavia on 

useita - muutamia mainitaksemme esim. Meru Health, Fiksu Ruoka, Lumoa, TalentAdore, Sisua 

Digital ja Halo Dx. Olemme sijoittaneet myös kolmeen pääomasijoitusrahastoon (Maki Ventures, 

Icebreaker, Voima Ventures) joissa prodekolainen avainhenkilö. Kaiku Health on myyty 

Tukholmaan listatulle Elektalle ja Vidopin liiketoiminta myytiin Sanomalle. Sijoituskohteita on nyt 

29kpl. Salkun NAV on 1.54 euroa sijoitettua euroa kohti, kun toimintansa lopettaneet kohteet on 

alaskirjattu ja toiminnassa olevien osalta on arvona käytetty viimeisintä toteutunutta osakkeen 

merkintähintaa. Menestyneimmän sijoituksen arvo on yli 8-kertaistunut. 

  

Alkuperäinen 1.3m pääoma on pitkälti jo allokoitu nykyisiin kohteisiin ja rahastoille annettuihin 

sijoitussitoumuksin. Rahastojen tulevien pääomakutsujen vuoksi kassassa on edelleen lähes 500,000 

euroa per tänään mutta allokoimatonta pääomaa on vain n. 40.000 euroa. Jotta voimme sijoittaa 

uusiin kohteisiin lähivuosina sekä tehdä jatkosijoituksia kaikkein lupaavimpiin kohteisiin, hallitus 

aikoo esittää yhtiökokoukselle 2021 osakeannin käynnistämistä. Antiin voivat osallistua nykyiset 

osakkeenomistajat, mutta haluamme myös tarjota tilaisuuden uusille alumnisijoittajille tulla 

mukaan. Kartoitamme tällä kyselyllä kiinnostusta, toteutusvaihtoehtoja sekä uusia hallituksen 

jäseniä. 

  

Pyydämme kaikilta alumnin jäseniltä (riippumatta siitä onko Prodeko Venturesin osakkeenomistaja) 

kommentteja 3/5 mennessä oheiseen lyhyeen kyselyyn: 

https://forms.gle/GYkGkiuwt4AjJtLk6 

  

Terveisin Prodeko Venturesin hallitus 

Timo Ahopelto, Kaj Hagros, Riku Seppälä, Ari Tolppanen, Lotta Waldén 

 

 
6. Killan kuulumiset 
Vauhtia on jälleen riittänyt, etäaikanakin. Fuksien hyvinvointivalmennukset saatiin jälleen keväältä 

pakettiin, kiltalaisille on ollut tarjolla erilaisia etäXQ:ja, sekä hallitus edistää terassin rakentamista 

kiltiksen yhteyteen. Vesiviikko alkoi perinteisesti Oton päivänä ja raittiussankarit välttelevät wiinan 

kauhistusta aina Yrjön päivään asti PoRan järjestämän ohjelman voimin. Siitä siirrytäänkin 

Prodekon järjestämään wappuohjelmaan, joilloin luvassa on mm. Etänä wappusitsit, sekä pubivisa. 

 



7. 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. Greetings from the president 
Despite the corona-situation still going on and the remote lifestyle continuing, there are a lot of 

things to be happy of at the moment! Last week we got the opportunity to enjoy the fabulous 

seminar after a one-year pause. Wappu is also right behind the corner, although this year we are still 

going to get a remote version from the normal festivities. Sun has been shining and the weather has 

been warm. I’m a firm believer that next autumn we can hug each other again. 

  

Wishing everyone sunshine, warmth and strength! 

Christine ”Chrisu” Korjus 

President 2021 

 

 

  

 



2. Upcoming events  
Prodeko Alumni Annual general meeting 23.4. 

Prodeko Alumni Ry’s annual general meeting is held on 23.4.2021 at 17:30. The meeting will be 

organized as an online event in Google Meets. The link to the 

meeting: https://meet.google.com/wzq-spca-tpu. The meeting will discuss statutory matters. 

 

Alumni Wappuprogram 

Wappu-picture contest 

Publish your Wappuish photo on the Wappu day in our Alumni association’s Facebook group under 

the post Chrisu has made. You can also go check out and like other’s pictures of 

their Wappu atmosphere. The three most liked photos (from separate people) will win a bottle of 

champagne! 

  

What: Wappu-picture contest 

Where: Alumni’s Facebook group https://www.facebook.com/groups/358203460857/ 

When: 1.5. 

Why: Wappu atmosphere is the best! Three most liked pics win a bottle of champagne! 

 

Remote Wappu champagne zoom 

We will again arrange a remote meeting for you on 1.5. This time the schedule is divided based on 

the starting year of your studies. Come meet the classmates! In all slots one bottle of champagne 

will be ruffled.  

 

Time slots: 

klo 11-11:30 starting year 1900-1995  

klo 11:30-12 starting year 1995-2005   

klo 12-12:30 starting year 2005-2010  

klo 12:30-13 starting year 2010-  

  

Zoom link: 

https://wolt.zoom.us/j/92920555671?pwd=L1RCSXk5UDl0N0NuWnJ1ZVhQNFFHUT09 

 

 



Failure Night 19.5. 

Why are failures so scary? What and how can you learn from failing? What can be considered as 

failure? 

 

Answers to these questions you can come search, when Prodeko organises it's first wellbeing 

seminary for the whole community on the topic of failure. Event starts with a keynote speach from 

Tommi Uitto. We are also searching for alumni’s to share their own experiences and facilitate small 

group discussion afterwards. Sign up as a participant or small group speaker here: 

https://ilmo.prodeko.org/fi/977 

 

3. Past events  
Prodeko Wellness-week 

The week went very well! The program contained various lectures about different subjects, such as 

sleeping and nutrition, and a walk-through café in Otaniemi. Thanks for all the participants, hope 

you enjoyed as well! 

 

First time manager -course 

Course started and has been ongoing successfully. There have been good conversations and seems 

that the subject and goals are matching well. 

 

Once again, Prodeko seminar gathered the whole Prodeko community together 

Prodeko seminar was organized 16.4.2021 for the first time completely remotely at the Liveto 

platform. This year’s theme was Wellbeing in the Hybrid Way of Life. The luminous speakers at 

the seminar were Mårten Mickos (CEO at HackerOne), Marianne Vikkula (VP, New Markets at 

Wolt), Ville Iho (CEO at Terveystalo), Jari Ylitalo (University Lecturer at Aalto University) and 

Frank Martela (Philosopher). 

 

Recognitions and medals were also awarded: Lauri Saarinen received the Teacher's Award of the 

Year, Aaro Hämeri, Otto Saaranto, Kirsikka Mannerkoski, Antti Ihalainen, Juuso Heikkilä and Aaro 

Koski were awarded with the second degree Prodeko medals of merit. The Pro Prodeko medal was 

received by Elena Pitkänen, Timo Riski, Sara Ikonen and Olli Kiikkilä. And there is more. At the 

end of the seminar, a new Prodeko Talks platform was launched. The Prodeko Talks platform 



shares and archives topical content related to Industrial Engineering and Management produced by 

members of the Prodeko. Go and check it out! https://community.prodeko.org/ 

 

4. Alumni member survey results  
Thank you to everyone who responded to our short online survey! The results will help us plan 

future activities in a - hopefully - brighter future with more social contacts. Some highlights below: 

• While median year of graduation 2011, we got replies by IEM graduates from six decades! 
It is a pleasure to see such wide representation of generations in the pool of active members 

• Professional content about different organizations, industries & functions was by far most 
requested activity type (91.8%). Also more than half of responses expressed interest towards 
personal development topics. 

• Majority (59%) were also looking towards parties and get-togethers 
• It is worth mentioning that virtual events (e.g., webinars) were a recurring theme in open 

responses. This is something that should be considered also after the pandemic, to cater for 
expatriates etc. 

One part of the survey was about future sources of funding. We received a lot of valuable opinions 

for and against "monetization" (corporate and event sponsors, membership fees, event admission 

fees etc.) and those inputs will help the Board investigate the topic further. It is worth noting that 

the Alumni association does not currently have any financial issues - it is simply a good idea to 

consider different scenarios now, when all is well, instead of waiting until things get difficult :) 

 

5. Prodeko Ventures II – A New Fund?  
Prodeko Ventures made their first investments back in 2016. Several of them are quite promising, 

e.g. Meru Health, Fiksu Ruoka, Lumoa, TalentAdore, Sisua Digital ja Halo Dx. We have also 

invested in three VC funds that are managed by a Prodeko alumnus. We have already seen the first 

exits – both profitable and unprofitable – in our 29 investments. The Net Asset Value of the fund is 

currently 1.54 euro per 1 euro share, i.e. 54% growth. The single most successful investment has so 

far grown 8X. 

  

We have allocated the original funds and will propose to the AGM a share issue. Input to our 

decision making is welcome via the short Finnish-language survey below: 

https://forms.gle/GYkGkiuwt4AjJtLk6 

 

Greetings from Prodeko Ventures Board of Directors 

Timo Ahopelto, Kaj Hagros, Riku Seppälä, Ari Tolppanen, Lotta Waldén 



6. Guild’s update 
Prodeko has kept up the pace even during the remote times. In March and April we’ve had 

freshman’s wellness evenings, remote excursions and the guild’s board is planning a terrace outside 

the guildroom. PoRa’s traditional water week started on Otto’s day and will end on Yrjö’s day. 

During the week brave temperance warriors will avoid the terrors of alcohol while PoRa keeps them 

entertained. Prodeko’s wappu week will contain for example remote wappuSitsi’s and a pub quiz. 

 

7. Prodeko Alumni jobs facebook-group 
There is a 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/  

 

 


