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1. Puhiksen terveiset 
Tätä syksyä on odotettu! Pitkästä aikaa on pientä juhlan odotuksen tuntua. Vaikka vielä näin syyskuun 

alulta Paikka Y jouduttiin perumaan, lokakuussa lähestyvä Diskonttaus 55:n järjestelyt ovat täydessä 

tohinassa. Muutaman väliin jääneen juhlan jälkeen tuleva Diskonttaus 55 on itselleni ainakin yksi 

odotetuimmista Prodekon vuosijuhlista. Täydessä tohinassa on myös killan valmistautuminen uusien 

fuksien saapumiseen ja olenkin jälleen menossa viemään uudelle vuosikerralle Alumnin terveiset 

tuttuihin TUAS-talon saleihin. Hallitus kokousti ensimmäistä kertaa kesän jälkeen ja näimme 

mahdollisena jopa ehkä saada yksi LIVE-ekskursio tälle syksylle. Pysykää linjoilla ja seuratkaa 

viestintää kirjeissä ja Facebook-ryhmässä. 

 

 

Back in business 

Christine ”Chrisu” Korjus 

Puheenjohtaja 2021 

  



2. Tulevat tapahtumat 
 

AlumniGolf-turnaus 

Alumnin hallituksessa on keskusteltu vanhahkon perinteen uudelleen herättämisestä ja alumnin golf 

tapahtuman järjestämistä. 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). 

 

Deltavariantin etenemistä seuratessa päätimme siirtää Alumni golfin kauteen 2022 alkuperäisestä 

syksyn 2021 suunnitelmasta. Lisää tietoa mahdollisimman pikaisesti. 

 

Paikka Y siirtyy 

Paikka Y jouduttiin valitettavasti perumaan, kun tilanne ja rajoitukset eivät ole vielä tarpeeksi 

helpottaneet. Toivottavasti rokotusten myötä tilanne avautuisi ja pääsisimme järjestämään paikka 

Y:n myöhemmin. 

 

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. 

 

55-vuotisjuhlan kunniaksi valitaan Prodekon kunniajäseniä. Kunniajäsen on pitkäaikaisesti Prodekon 

yhteisön eteen töitä tehnyt henkilö. Jos on ehdotuksia long listille, niin laittakaa viestiä 

puheenjohtaja[at]prodeko.org 

 

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. Muutama pelaaja mahtuu vielä mukaan! 

 



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.  

 

PoRaHunt 2021 

 

Hyvä PoRan metsästäjä 

 

Viides PoRaHunt järjestetään jälleen yhdessä Topenon Erän kanssa la 30.10. 2021. 

Mukaan mahtuu 12 ampujaa ja 2 ajohenkilöä. Kokoontuminen Topenon Erän majalla klo 08:00. 

Ampujilla tulee olla voimassa oleva metsästyskortti ja ampumakoe (mielellään 2021) sekä VHF-

puhelin ja muut normaalit hirvenmetsästysvarusteet. TE järjestää ruokailut. Jahti on omakustanteinen 

ja hyvin kohtuullinen, hinnasto tarkentuu myöhemmin TE:n ohjeistuksen mukaan. Jahdin järjestäjät 

PoRan puolelta ovat Petteri ja Tutu. Vastuullisena jahtipäällikkönä toimii TE:n jahtipäällikkö. Laita 

Ilmoon lyhyt kuvaus metsästyskokemuksesta sekä yhteystiedot, meili ja puhelin, jotta saamme 

tarkennetun ohjeistuksen valituille osallistujille lähempänä Huntia. Yhteystiedot olisi hyvä saada 

myös suoraan: petteri.wallden[at]wapiti.fi, jotta varmistetaan infoketjut. 

Ilmo: https://ilmo.prodeko.org/fi/995 

 

3. Killan kuulumiset  
Killan syksy on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Hallitus ja kiltalaiset käärivät hihansa elokuussa ja 

remppasivat uuden tilan Otaniemessä kiltalaisten käyttöön syksyksi yliopiston tilojen edelleen 

pysyessä kiinni, sekä laitoksen tiloissa sijaitsevan kiltahuoneen yhteyteen terassin. Nyt katse on kohti 

orientaatioviikkoa, jolloin toivotetaan uusia fukseja, maisterifukseja, sekä vaihtareita tervetulleeksi 

kiltaan erialisen ohjelman merkeissä! 



4. Prodeko Venturesin kuulumiset 
Prodeko Venturesin kesäkuun yhtiökokouksessa päätetty osakeanti ylimerkittiin. Annilla nostettiin 

kaikkiaan 885 000 euroa pääomaa. Sekä vanhat että uudet osakkeenomistajat osallistuivat antiin, ja 

yhtiö sai nyt kaikkiaan 71 uutta osakkeenomistajaa. Annin suosio tukee hyvin ajatusta, että anteja 

voitaisiin järjestää jatkossa useamminkin, esim. 3-4 vuoden välein, ja Prodeko Ventures voi silti 

myös jakaa voittoja ulos mahdollisten irtautumisten yhteydessä. 

 

Prodeko Venturesin merkittäviin portfoliokuulumisiin lukeutuu Spinnova Oyj:n kesäkuinen 

listautuminen pörssiin (Nasdaq First North Growth Market Finland). Yhtiön markkina-arvo oli 

perjantaina 3.9. noin 849 miljoonaa euroa. Prodeko Ventures on osakkaana Maki.vc:n rahastossa, 

joka on yksi Spinnovan suurimmista osakkeenomistajista 6.9% omistusosuudella. 

 

5. 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 
This fall I have been waiting for! After a long time, there is an anticipation of some party time. 

Although we needed to cancel Paikka Y from the beginning of September, the arrangements for 

Discounting 55, which is approaching in October, are in full swing. After a few missed parties, the 

upcoming Disco 55 will be, at least for me, one of the most anticipated Prodeko's annual celebrations. 

The guild is also in full swing preparing for the arrival of new freshmen, and I am again going to take 

Alumnus' greetings for the new Prodekoians. The Alumni board met for the first time after summer 

and we saw the possibility of even maybe getting one LIVE-excursion this fall. Stay tuned and follow 

the communication in Alumni letters and Facebook group. 

 

 

Back in business 

Christine ”Chrisu” Korjus 

Chair of the Alumni board 2021 

  



2. Upcoming events  
 

AlumniGolf tournament 

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

 

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). 

 

Following the delta-variant we decided to move the Alumni golf to 2022 season. More information 

coming soon. 

 

Paikka Y postponed 

Unfortunately, Paikka Y has again been cancelled and moved back due to current situation. 

Hopefully we’ll be able to organize the event later. 

 

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. There are still a few spots left! 

 

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. Guild’s update 
Guild has started the fall with a lot going on! We renovated a new space for the guild members to use 

while campus is still mostly closed and also built a terrace to accompany the old guild room. Next up 

is orientation week where we welcome new fuksis and exchange students to the guild. 

 

4. Prodeko Venture’s update 
The latest share issue of Prodeko Ventures was oversubscribed. A total of EUR 885,000 in capital 

was raised from both old and new shareholders, and the company now has a total of 71 new 

shareholders. The strong interest in the issue supports the idea that such share issues could be arranged 

more often in the future, for example every 3-4 years, while Prodeko Ventures can still also distribute 

profits out in the event of possible exits. 

 

Prodeko Ventures' significant portfolio news include Spinnova Plc's listing on the stock exchange in 

June (Nasdaq First North Growth Market Finland). The company's market capitalization was approx. 

EUR 849 million on 3 September. Prodeko Ventures is a shareholder in a Maki.vc fund, which is one 

of Spinnova's largest shareholders with a 6.9% stake. 

 

5. 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/  

 


