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1. Puhiksen terveiset 
 

Ah, kesä on täällä. Kevään aikana saimme vallitsevasta tilanteesta huolimatta monia hienoja 

tapahtumia järjestettyä yhteistyössä Prodekon ja tuotantotalouden laitoksen kanssa (lue lisää 

menneistä tapahtumista). On hienoa huomata kuinka vuosi vuodelta yhteisömme puhaltaa enemmän 

ja enemmän yhteen hiileen. Nyt nautitaan kesästä ja lomista. Syksyllä toivottavasti pääsemme taas 

tapaamaan Paikka Y:ssä tai Disko 55:ssä! (Lue lisää tulevista tapahtumista). 

 

Aurinkoa, lämpöä ja voimia kaikille! 

Christine ”Chrisu” Korjus 

Puheenjohtaja 2021 



2. Tulevat tapahtumat 
 

AlumniGolf-turnaus 

Alumnin hallituksessa on keskusteltu vanhahkon perinteen uudelleen herättämisestä ja alumnin golf 

tapahtuman järjestämistä. Toivo elää että syksyllä olisi tilanne, jolloin tapahtuman järjestäminen 

olisi mahdollista turvallisuuden näkökulmasta. 

 

Hypoteesi on että tapahtuma järjestettäisiin syksyllä 2021 arki-iltapäivänä. Toiveita pelimuodosta ja 

alustavaa kiinnostusta otetaan mielellään vastaan. 

 

Jos siis olet kiinnostunut osallistumaan, ideoimaan tai varsinkin jos sinulla on yhteyksiä golf-

kenttään pääkaupunkiseudulla tai läheisyydessä niin ota rohkeasti yhteyttä järjestelytoimikuntaan 

eli Antti Suorsaan tai Teemu Karppiseen (asuorsa[at]gmail.com tai tekonen[at]gmail.com). 

 

Paikka Y 3.9. 

Tervetuloa tapaamaan alumnituttuja ja nauttimaan kuohuvasta perinteiseen Paikka Y:hyn, jota 

toivottavasti päästään juhlimaan tänä vuonna kaksi kertaa suuremmin viime vuoden tauon jälkeen! 

Ohjelmassa mm. skumppatarjoilu, lyhyitä kuulumisia toiminnan eri osa-alueista sekä mahdollisesti 

myös pientä kilpailua. Varaa päivä kalenterista ja kutsu alumnikaverisikin mukaan!  

 

Nähdään Ravintola Teatterin VIP-tilassa perjantaina 3.9. klo 18! 

 

Disko 55 15.10. 

Prodeko juhlistaa 55 vuotista taivaltaan ja vuosijuhla Diskonttaus 55 järjestetään perjantaina 15.10, 

jota seuraa lauantain sillis. Seuraamme koronatilannetta tarkkaan, mutta olemme optimistisia ja tällä 

hetkellä tapahtumaa suunnitellaan järjestettävän perinteiseen tapaan. 

 

Alumnisäbä jatkuu syksyllä 

Kaikille PoRa-henkisille avoin PoRalumnin sählyvuoro siirtyy 2021 syysskaudella 

SUNNUNTAILLE klo 17-18. Pelit pelataan Ruoholahden Palloiluhallissa (Kellosaarenkatu 3) 22.8. 

alkaen. 

 

Osallistua voi omien rajoitteiden mukaan: 



- Kausimaksu (alustavasti 100 €) oikeuttaa osallistumaan kaikille järjestyville pelikerroille, joille 

pääsee. 

- Vaihtoehtoisesti voi osallistua kertamaksulla 10 €. 

 

Mikäli kiinnostuit, kysy lisää Tuurelta: tuure.parkkinen[at]gmail.com 

050 531 8115 

Voit myös liittyä suoraan WhatsApp-ryhmään: 

https://chat.whatsapp.com/HeF4nPy8xYDIEwqcjtDmER 

 

Yksittäisiin pelikertoihin ilmoittaudutaan Nimenhuutopalvelussa, johon kiinnostuneet saavat kutsun.  

 

 

3. Menneet tapahtumat 
 

Kevätkokous 

Sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin. Tilinpäätös, vuosikertomus, toiminnantarkastajien 

lausunto esiteltiin ja edellisen vuoden hallitukselle myönnettiin vastuunvapaus. 

 

Alumnin Wappukiva 

Wappuna järjestettiin Wapputunnelmainen valokuvakisa sekä mahdollisuus tulla moikkaamaan 

vuosikurssikavereitaan zoomin välityksellä, skumppa-arvontatwistillä. Ihanat Wappukuvat näkyvät 

Alumnin facebook-ryhmässä. Kolme eniten tykkäyksiä saanut kuva voitti pullot shamppanjaa. 

Kiitos kaikille osallistujille! Toivottavasti ensi Wappuna skålataan Ullanlinnanmäellä taas. 

 

Epäonnistumisilta 

Epäonnistumisillassa epäonnistuttiin epäonnistumisessa ja tapahtuma onnistui hienosti! Ohjelmassa 

oli Tommi Uiton alustava puhe aiheesta, jota seurasi paneelikeskustelu, jossa Chrisun haastattelemilta 

alumneilta kuultiin ajatuksia ja omakohtaisia kokemuksia epäonnistumisesta. Lopuksi käytiin vielä 

osallistujien kesken hyvää keskustelua. Kiitos kaikille osallistuneilla, sekä puhujille onnistuneesta 

illasta! 

 

  



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. aTalentin kuulumiset 
aTalentin vuosi on lähtenyt erittäin pirteästi liikkeelle. Mainitsemisen arvoisena muutoksena 

aTalentin toiminnassa on se, että teemme entistä enemmän onnistuneesti kokeneempien 

asiantuntijoiden tai päälliköiden rekrytointeja. Tällöin puhumme jo noin 5-15 relevantista 

työkokemusvuodesta. Olemme päässeet rekrytoimaan tässä rytäkässä yhden pörssiyhtiön 

johtoryhmän jäsenenkin. Pidämme huolta siitä, että suunta jatkuu myös tulevaisuudessa, jotta 

voimme palvella suomalaista liike-elämää jatkuvasti entistä monipuolisemmin haastavissakin 

kokeneiden asiantuntijoiden rekrytoinneissa. Tämän myötä varmasti myös monelle Prodekon 

alumnille löytyy kiinnostavia työmahdollisuuksia aTalentin kautta. 

 



Viime vuoden koronakesän YT-neuvottelujen ja organisaation uudelleenjärjestelyn myötä yhtiön 

toiminta on saatu takaisin kannattavaksi ja kasvu-uralle. Olemme tällä hetkellä edellä budjettia 

kannattavuudessa sekä aika tarkalleen budjetissa kasvun osalta. Uusia rekrytointitoimeksiantoja 

avautuu tällä hetkellä noin 50-70 kuukaudessa ja palkkaamme parhaillamme taas lisää omia 

työntekijöitä. Olemme voittaneet myös useita isojen yhtiöiden kilpailutuksia esimerkiksi trainee-

ohjelmien osalta ja näitä onkin vuosittain toistuvina kokonaisuuksina kertynyt jo mukava määrä 

tehtäväksi. Arvioimme välittävämme tänä vuonna hieman yli 500 henkilöä ja palaavamme 

taloudellisten lukujen osalta pandemiaa edeltäneelle tasolle. 

 

Henkilöstötyytyväisyys on korkeimmalla tasolla ainakin viiteen vuoteen (aTalent barometri 4,4 / 5,0) 

sekä asiakas- ja kandidaattityytyväisyydetkin ennätystasolla. Asiakastyytyväisyys NPS +64, 

rekrytoidut kandidaatit +83, ja haastatellut, mutta ei valitut kandidaatit +60. Tämän päälle on hyvä 

rakentaa! 

 

aTalent toivottaa jokaiselle Prodekon alumnille erinomaista kesää! 

 

5. Prodeko Ventures 2.0 
Prodeko Ventures Oy sai tällä viikolla uuden hallituksen. Uutena puheenjohtajana aloittaa Tesin 

sijoitusjohtaja Heli Kerminen ja jäseninä Sami Lampinen (perustaja/toimitusjohtaja, Inventure.vc), 

Veera Mäntylä (killan puheenjohtaja), Jussi Räisänen (sarjayrittäjä), Paavo Räisänen 

(sijoitusjohtaja, Maki.vc) ja Riku Seppälä (perustaja/partneri, Icebreaker.vc). Onnittelut ja kiitokset 

yhteisön ja sijoituskohteiden eteen tekemästänne työstä! 

 

Yhtiökokous päätti myös osakeannista. Alkuperäisellä annilla kerätyt varat on pitkälti sijoitettu ja 

annilla halutaan saada nykyisten osakkaiden lisämerkintöjen ohella mukaan myös uusia alumnin 

jäseniä osakkaiksi. Osallistumalla antiin pääset kaikkien nyt tekemiemme sijoitusten salkkuun sekä 

tuleviin sijoituksiin kiinni. Merkintähinta 1.77€/osake on laskettu salkun käyvän arvon mukaan kun 

vuonna 2015 merkintähinta oli 1€/osake. 

 

Voit antaa indikatiivisen merkintäilmoituksen täällä 8.8.2021 mennessä: 

https://forms.gle/pQHpm3y1HMkrv3Yb6 

Voit katsoa antidokumentaation täällä: 

https://www.dropbox.com/sh/rtd62bzaz8jwpeh/AAD2zAU6djUbFeYWfj050YUva?dl=0 



6. Killan kuulumiset 
Kilta on vähitellen siirtynyt kesätelakalle. Wappu sujui loistavasti, ja ohjelmaan kuului mm. 

Wapputerassi, sekä minuuttikalja stream. Killassa on nyt iso kasa uusia tupsulakkisia teekkareita. 

Uunituore fuksiopas on ulkona ja seuraavaksi katseet siirtyvät syksyyn ja uusien fuksien 

tervetulleeksi toivottamiseen.  

 

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 
Ah, summer is here. During the spring, despite the current situation, we were able to arrange many 

great events in cooperation with Prodeko and the Department of IEM (read more about past events). 

It’s great to see how year after year our community cooperates better. Now enjoy summer and 

holidays. Hopefully in the fall we will be able to meet again at Place Y or Disco 55! (Read more 

about upcoming events). 

  

Wishing everyone sunshine, warmth and strength! 

Christine ”Chrisu” Korjus 

President 2021 



2. Upcoming events  
 

AlumniGolf tournament 

Alumni board has discussed about renewing an old tradition of Alumni golf tournament. We hope 

that autumn would allow to organize the event safely. 

 

The hypothesis is that event would take place in autumn 2021 in a weekday afternoon.  

 

If you’re interested in participating, influencing the game mode or especially if you have links to a 

golf course in or near the capital area please contact the organizing committee i.e. Antti Suorsa or 

Teemu Karppinen (asuorsa[at]gmail.com or tekonen[at]gmail.com). 

 

Paikka Y 

Welcome to the traditional Paikka Y to meet alumni friends and to enjoy few glasses of bubbly! 

Remember to book the date and also invite your alumni friends to our get-together. Hope we get to 

celebrate this year! 

 

See you at Teatteri VIP on Friday, Sep 3 at 6pm! 

 

Diskonttaus 55 15.10. 

 

Prodeko celebrates it's 55 years and Prodeko's annual ball Diskonttaus is on the Friday 15th of 

October followed by Sillis on Saturday. We are following the covid situation carefully but remain 

optimistic that the ball can be organized in a traditional manner. 

 

Alumni floorball continuing in the Fall 

To all PoRa-spirited, the PoRalumni’s floor ball shift is going to be on Sunday at 17-18 in the fall 

2021. The matches will be played at Ruoholahden Palloiluhalli (Kellosaarenkatu 3) starting from 

22.8. 

 

You can participate according to your own schedules: 

- The seasonal pass (preliminary 100€) enables you to participate in all matches that will be 
arranged 

- Optionally you can participate to a single match with a 10€ payment 



In case you got interested, ask for more information from Tuure: tuure.parkkinen[at]gmail.com 

050 531 8115 

You can also join the WhatsApp group directly: 

https://chat.whatsapp.com/HeF4nPy8xYDIEwqcjtDmER 

 

The enrollment for the matches will be conducted on Nimenhuuto, where the people interested to 

play will receive an invite. 

 

3. Past events  
 

Alumni bi-annual meeting  

The financial statements, the annual report, the statement of the auditors were presented and the 

previous year's board was discharged from liability. 

 

Alumni Wappu 

We arranged Wappu picture contest and Zoom meeting to gather say hello for friends from the 

same freshmen years. Thanks for all participants! Amazing Wappu pictures can still be seen in our 

Alumni facebook group. 

 

Failure night 

Failure night despite it's name was a great success. The evening included Tommi Uitto's key note 

speach on the importance of failures and having the right attitude towards them. This was followed 

by a panel discussion where some alumnis shared their thoughts and experiences on failing. Finally 

we had a nice discussion among the participants. Thanks for all the participants and speakers for a 

lovely evening! 

 

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. aTalent’s update  
The year of aTalent has started very briskly. 

 

A noteworthy change in aTalent’s operations is that we are increasingly recruiting more 

successfully experienced experts or managers. In this case, we are already talking about 5-15 

relevant years of work experience. We have already been able to recruit one member of the 

management team of a listed company. We make sure that the trend continues in the future, so that 

we can continuously serve Finnish business in an even more versatile way, even in challenging 

recruitment of experienced experts. As a result, there will certainly be interesting job opportunities 

for many Prodeko alumni through aTalent. 

 

With last year's corona-summer co-operation negotiations and organizational reorganization, the 

company's operations have been restored to profitability and growth. We are currently ahead of the 

budget in terms of profitability as well as pretty much in terms of budget growth. New recruitment 



assignments are currently opening in about 50-70 months, and we are currently hiring more of our 

own employees. We have also won several tenders from large companies, for example for trainee 

programs, and these have already accumulated a nice number of tasks as recurring entities each 

year. We estimate that we will care for just over 500 people this year and return to pre-pandemic 

levels in terms of financial figures. 

 

Employee satisfaction is at its highest level for at least five years (aTalent barometer 4.4 / 5.0) and 

customer and candidate satisfaction is at a record level. Customer satisfaction NPS +64, recruited 

candidates +83, and interviewed but not selected candidates +60. It's good to build on this! 

 

aTalent wishes every Prodeko alumni an excellent summer! 

 

5. Prodeko Ventures 2.0 
A new board was elected for Prodeko Ventures this week. Tesi’s Investment Director Heli 

Kerminen will start as the new Chairman with Sami Lampinen (Founder / CEO, Inventure.vc), 

Veera Mäntylä (Prodeko Guild Chair), Jussi Räisänen (serial entrepreneur), Paavo Räisänen 

(Investment Director, Maki.vc) and Riku Seppälä (Founder / Partner Icebreaker.vc) as board 

members. Congrats and thank you for the community service! 

 

The Annual General Meeting also decided on a new share issue. The funds raised in the initial issue 

have largely been invested, and this directed share issue aims to involve new alumni members as 

shareholders, in addition to existing shareholders also being most welcome to subscribe. By 

participating in the issue, you will be able to participate on the portfolio of all the investments we 

have made so far, as well as future investments obviously. The subscription price of € 1.77 per 

share has been calculated according to the fair value of the portfolio, while in 2015 the subscription 

price was € 1 per share. 

 

You can submit an indicative subscription notice here by 8.8.2021: 

https://forms.gle/pQHpm3y1HMkrv3Yb6 

 

You can view the related corporate documentation here: 

https://www.dropbox.com/sh/rtd62bzaz8jwpeh/AAD2zAU6djUbFeYWfj050YUva?dl=0 

 



6. Guild’s update 
The guild has been moving towards a well deserved summer break. Wappu went well and activities 

included things like Wappu terrace and a minute beer stream. The guild now has a bunch of new 

teekkaris with their caps! The new freshman guide is out and our next focus is on the fall and 

orientation week. 

 

7. Support from international Tuta alumni needed 
To all non-Finnish alumni: We are working on making our Industrial Engineering and Management 

master’s program more attractive for applicants from outside of Finland and give them a better view 

what to expect and why to join the program. We would be happy if you would support us in this (e.g. 

by sharing your experiences in the form of a testimonial or video). If you’d like to support us please 

be in touch with Jens Schmidt, the director of the program (jens.schmidt@aalto.fi). 

 

8. 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/  

 

 


