
Syyskokouskutsu 
 

MITÄ: Prodekon alumnin syyskokous 

MISSÄ: Mehiläisen Töölön toimistolla, Pohjoinen Hesperiankatu 17 C, 00260 Helsinki 

MILLOIN: 25.11.2021 klo 18 

 

Tervetuloa Prodekon Alumnin syyskokoukseen 25.11.2021 klo 18 Mehiläisen Töölön toimistolla, 

osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 17 C, 00260 Helsinki. Alussa ennen kokousta on Mehiläisen 

BeeHealthy -excursio klo 17 (lisätietoja alempana), ja itse kokous alkaa klo 18. Kokouksessa 

käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan uusi hallitus vuodelle 2022. 

 

Kokouksen esityslista: 

1) Kokouksen avaus 

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja näiden 
henkilökohtaiset varamiehet sekä kaksi ääntenlaskijaa. 

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5) Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet eri jäsenryhmille seuraavalle 
kalenterivuodelle 

6) Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 

7) Valitaan hallituksen puheenjohtaja 

8) Valitaan hallituksesta kalenterivuoden päättyessä poistuvien tilalle uudet jäsenet 

9) Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat 
 

Alumneille on tarjolla pitkästä aikaa excursio, joka suuntaa BeeHealthylle!  

 

BeeHealthy kutsuu alumnit kuulemaan tarinan kasvufirman luomisesta 112-vuotiaan organisaation 

sisällä. Excu järjestetään torstaina 25.11. Klo 17-18. ‘Live’-exculle mahtuu 20 alumnia, mutta 

Teamsin välityksellä excu on avoin kaikille. 

 



Ilmoittautuminen exculle tapahtuu osoitteessa https://ilmo.prodeko.org/fi/1051. Teams-linkki jaetaan 

kaikille etänä osallistuville myöhemmin. 

 

Mitä: Vierailu BeeHealthylle 

Milloin: 25.11.2021 kello 17-18 

Missä: Mehiläisen Töölön toimisto, Pohjoinen Hesperiankatu 17 C, 00260 Helsinki 

 

Syyskokouksessa valitaan uudet hallituslaiset, poistuvien tilalle. Oletko miettinyt, mitä tekee hallitus? 

Haluatko sopivissa määrin vastuuta? Haluatko edistää Prodekon Alumnin toimintaa? Haluatko 

aktivoitua tai jatkaa aktiivisuutta nyt valmistumisen jälkeen? Jos vastaus oli yhteenkään kysymykseen 

'kyllä', olet hyvä kandidaatti Alumnin hallitukseen. Hallituksessa toimiminen ei vie aikaa enempää 

kuin 1-2 iltaa kuukaudessa ja antaa hyvä näköalapaikan Suomen yhteen aktiivisimpaan ja 

parhaimpaan alumniyhdistykseen. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Christineen joko messengerissä tai 

telegramissa (@chechrizu), laita sähköpostia christine.korjus@gmail.com tai ota yhteyttä kehen 

tahansa muuhun nykyiseen hallituksen jäseneemme Johanna Tavia Antti Suorsa Lauri Mikkola Veera 

Mäntylä ja Teemu Karppinen tai laita sähköpostia alumni@prodeko.org  

 

 

Alumnitiedote 5/2021 
In English below 

 

1. Puhiksen terveiset  

2. Tulevat tapahtumat 

a. Syyskokous ja BeeHealthy XQ 25.11. 

b. JouluXQ – Zeal Sourcing 14.12. 

3. Killan kuulumiset  

4. Prodeko Venturesin kuulumiset  

5. Prodeko Alumni jobs facebook-ryhmä 

 

1. Puhiksen terveiset 
Pikkuhiljaa alkaa taas tapahtua. Vuosijuhlia on taas juhlittu paikan päällä ja Prodekokin on saanut 

kuulemma Tuasin kiltahuoneen takaisin. Alumneillekin tulee vielä tilaisuuksia nähdä toisia aivan 



elävänä paikan päällä, kun järjestämme hybridi muodossa BeeHealthyn ekskursio + syyskokous 

yhdistelmän sekä vielä toisen jouluteemaisen ekskursion. On myös aika hiukan miettiä ensi vuotta, 

kun syyskokouksessa valitaan uudet hallitusjäsenet poistuvien tilalle. Oletko sinä seuraava 

hallituslainen?? Lukekaa lisää kohdasta ”Tulevat tapahtumat”. Toivottavasti nähdään ekskuilla ja 

syyskokouksessa! 

 

Christine ”Chrisu” Korjus 

 
 
2. Tulevat tapahtumat 
 

Syyskokous + BeeHealthy XQ 25.11. 

MITÄ: Prodekon alumnin syyskokous 

MISSÄ: Mehiläisen Töölön toimistolla, Pohjoinen Hesperiankatu 17 C, 00260 Helsinki 

MILLOIN: 25.11.2021 klo 18 

 

Tervetuloa Prodekon Alumnin syyskokoukseen 25.11.2021 klo 18 Mehiläisen Töölön toimistolla, 

osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 17 C, 00260 Helsinki. Alussa ennen kokousta on Mehiläisen 

BeeHealthy -excursio klo 17, ja itse kokous alkaa klo 18. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 

asiat ja valitaan uusi hallitus vuodelle 2022. 

 

Syyskokouksessa valitaan uudet hallituslaiset, poistuvien tilalle. Oletko miettinyt, mitä tekee hallitus? 

Haluatko sopivissa määrin vastuuta? Haluatko edistää Prodekon Alumnin toimintaa? Haluatko 

aktivoitua tai jatkaa aktiivisuutta nyt valmistumisen jälkeen? Jos vastaus oli yhteenkään kysymykseen 

'kyllä', olet hyvä kandidaatti Alumnin hallitukseen. Hallituksessa toimiminen ei vie aikaa enempää 

kuin 1-2 iltaa kuukaudessa ja antaa hyvä näköalapaikan Suomen yhteen aktiivisimpaan ja 

parhaimpaan alumniyhdistykseen. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Christineen joko messengerissä tai 

telegramissa (@chechrizu), laita sähköpostia christine.korjus@gmail.com tai ota yhteyttä kehen 

tahansa muuhun nykyiseen hallituksen jäseneemme Johanna Tavia Antti Suorsa Lauri Mikkola Veera 

Mäntylä ja Teemu Karppinen tai laita sähköpostia alumni@prodeko.org  

 

Alumneille on tarjolla pitkästä aikaa excursio, joka suuntaa BeeHealthylle!  



BeeHealthy kutsuu alumnit kuulemaan tarinan kasvufirman luomisesta 112-vuotiaan organisaation 

sisällä. Excu järjestetään torstaina 25.11. Klo 17-18. ‘Live’-exculle mahtuu 20 alumnia, mutta 

Teamsin välityksellä excu on avoin kaikille. 

 

Ilmoittautuminen exculle tapahtuu osoitteessa https://ilmo.prodeko.org/fi/1051. Teams-linkki jaetaan 

kaikille etänä osallistuville myöhemmin. 

 

Mitä: Vierailu BeeHealthylle 

Milloin: 25.11.2021 kello 17-18 

Missä: Mehiläisen Töölön toimisto, Pohjoinen Hesperiankatu 17 C, 00260 Helsinki 

 

 

JouluXQ – Zeal Sourcing 14.12. klo 16 

Tervetuloa Zeal Sourcingin vieraaksi Pitäjänmäkeen kuulemaan mistä maailman kokemista 

toimitusketjuhaasteissa on kyse ja tutustumaan uuteen tulokkaaseen Suomen konsultointikentässä. 

 

MITÄ: Alumnin Jouluexcursio 

MISSÄ: Kutomotie 18, 00380 Helsinki 

MILLOIN: 14.12. klo 16 

 

3. Killan kuulumiset  
Viimeistä viedään tämänkin kiltavuoden osalta ja kilta porskuttaa hyvällä fiiliksellä eteenpäin. 

Syksy on jatkunut vauhdikkaasta useiden tapahtumien ja muun hauskan osalta. Useilla on myös 

alkaneet ensimmäiset täysin lähiopetuksessa tapahtuvat kurssit. Ensimmäinen osa vaalikokousta 

pidetään tällä viikolla, jolloin killalle valitaan uusi puheenjohtaja. Kahden viikon päästä valitaan 

muu hallitus ja toimarit!  

 

4. Prodeko Venturesin kuulumiset 
Fiksuruoka.fi nosti huhtikuussa 2021 n. 19 M€ rahoituskierroksen vauhdittamaan kansainvälistä 

kasvua. Pääsijoittajana kierroksella toimi pohjoiseurooppalainen pääomasijoittaja Verdane, joka 

keskittyy teknologiavetoisten ja vastuullisten kasvuyhtiöiden rakentamiseen. Suomessa Fiksuruoka 

on n. 15 M€ liikevaihdon vauhdissa ja hävikkiä on vähennetty yhteensä jo yli 5 miljoonaa kiloa. 

 



Hookle jatkaa kasvuaan ja käyttäjiä on jo lähes 10 000 yli 80 maasta. Korona on myös kiihdyttänyt 

yrityksen kohdemarkkinan kasvuun ($37 Mrd -> $52 Mrd vuoteen 2026 mennessä). Hookle hakee 

nyt merkittävää skaalausta. Rahoituskierros on auki, ja suurin osa pre-seed-sijoittajista on 

osallistunut myös käynnissä olevalle välirahoituskierrokselle. Ota yhteys tero.seppala@hookle.net, 

jos haluat mukaan rahoituskierrokseen. 

 

Hintsa Performance osti mentorointialusta Graspin (linkistä aukeaa yhtiön tiedote). Pandemia on 

aiheuttanut voimakkaan kysyntäpiikin työhyvinvointimarkkinassa. Yritysjärjestely yhdistää Hintsan 

henkilökohtaiset valmennuspalvelut Graspin uuden sukupolven teknologiaan, joka auttaa Hintsaa 

moninkertaistamaan tavoittavuutensa asiakasorganisaatiossa.  

 

Mount Kelvin on selviytynyt COVIDista hyvin ja laajentuu uusiin markkinoihin kumppanimallilla. 

Yrityksen ensimmäisiä kohdemarkkinoita ovat Portugal, Alankomaat ja Norja. 

 

TalentAdore on jatkanut vahvaa lähes 100% kasvuaan. Asiakkaita Suomessa ~150 ja laskutus 

~1.5M€ vauhdissa. Suomessa brändi on erittäin hyvin tunnettu ja seuraavaksi kohteena on muutama 

valittu maa ulkomailla. Partneroituminen HR-järjestelmätoimittajien kanssa on osoittautunut hyvin 

onnistuneeksi valinnaksi ja sitä on tarkoitus vahvistaa myös jatkossa. 

 

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/  

 
  



IN ENGLISH 

 

Alumniletter 5/2021 
1. Greetings from the president 

2. Upcoming events 

a. Alumni autumn meeting + BeeHealthy excursion 25.11. 

b. Christmas excursion – Zeal Sourcing 14.12. 

3. Guild’s update 

4. Prodeko Venture’s update 

5. Prodeko Alumni jobs facebook-group 

 

1. Greetings from the president 
Slowly but steadily it starts happening again. Anniversary balls have been celebrated with big crowds 

and Prodeko has got its guild room back. Alumni will also have their chances to see each other live 

again. We are going to have two live excursions and Autumn meeting with another one. At Autumn 

meeting will be selected new board member to replace the ones who are leaving the board. Are you 

next board member? I hope to see you at the excursions and in the meeting! 

 

 
2. Upcoming events  
 

Alumni autumn meeting + BeeHealthy excursion 25.11. 

 

What: Prodeko Alumni autumn meeting 

Where: Mehiläinen’s Töölö office, Pohjoinen Hesperiankatu 17 C, 00260 Helsinki 

When: 25.11.2021 at 6 pm 

 

Welcome to the annual autumn meeting of Prodeko Alumni on 25.11.2021 at 18:00 at Mehiläinen’s 

office. Before the meeting, there will be an excursion about BeeHealthy and the meeting will begin 

at 18:00.  

 



In the autum meeting is selected new board members to replace the ones who have served their time 

already. Are you interested to have power on what Prodeko's Alumni is doing and providing? Wanting 

to become a more active member? Do you want to improve some part of what we are doing? If you 

said 'yes' even once, apply to Alumni boards 2022-2023. If you got interested, ask more from 

Christine Korjus on Facebook or on telegram (@chechrizu) or ask from any other current member of 

board Johanna Tavia, Antti Suorsa, Lauri Mikkola, Veera Mäntylä or Teemu Karppinen or send mail 

at alumni@prodeko.org  

 

BeeHealthy excursion! 

 

BeeHealthy invites Prodeko alumni to hear a story about how to create a growth company within a 

112-year-old organization. The excursion will take place on Thursday 25 November at 5-6 p.m. 20 

participants can join the excursion live, but through Teams, the excursion is open to everyone.  

 

You can sign up for the excursion at: https://ilmo.prodeko.org/fi/1051. The Teams link will be 

shared with all participants later. 

 

What: BeeHealthy excursion 

When: 25.11.2021 at 5-6pm 

Where: Mehiläinen, Töölö office, Pohjoinen Hesperiankatu 17 C, 00260 Helsinki 

 

Christmas excursion – Zeal Sourcing 14.12. 

Welcome to Zeal Sourcing HQ in Pitäjänmäki to hear about the global supply challenges and learning 

about a new company in Finnish consulting field. 

 

WHAT: Alumni’s Christmas Excursion 

WHERE: Kutomotie 18, 00380 Helsinki 

WHEN: 14.12. at 4 pm 

 

3. Guild’s update 
This guild year is coming to an end as we slowly approach christmas. Fall has been very busy with 

big number of events and different activities. After over 1.5 years some students also have started 



their studies fully back on campus. This week we choose the next president of the guild and in two 

weeks rest of the board and other active persons in the guild! Exciting times. 

 

4. Prodeko Venture’s update 
Fiksuruoka.fi raised a financing round of approximately €19M to accelerate international growth. The 

main investor in the round was Northern European venture capitalist Verdane, which focuses on 

building technology-driven and responsible growth companies. In Finland, Fiksuruoka is about 15 

million euros in turnover and losses have been reduced by more than 5 million kilos in total. 

 

Hintsa Performance recently acquired Grasp, a UK-based mentoring platform. Due to the pandemic, 

the corporate wellbeing market has been booming: the acquisition combines Hintsa’s personalised 

coaching services with Grasp’s next-generation technology, which helps Hintsa multiply their reach 

within an organisation.  

 

Hookle continues to grow and already has nearly 10,000 users from over 80 countries. The koruna 

has also accelerated market growth (CAGR from 14.3% to 23.6%, size from $ 37b to $ 52b by 2026). 

Hookle is looking for significant scaling. The financing round is open and most pre-seed investors 

have also participated in the ongoing mezzanine financing round. Contact tero.seppala@hookle.net 

if you would like to join the funding round. 

 

Mount Kelvin has survived COVID well and is expanding into new markets with a geographic partner 

model. Their first target geographies are Portugal, the Netherlands, and Norway. 

 

TalentAdore has continued its strong growth of almost 100% year-on-year. The company has ca. 150 

customers in Finland and its invoicing is on a 1.5M€ trajectory. In Finland, the brand is very well 

known and the next target is a few selected countries abroad. Partnering with HR system suppliers 

has proven to be a very successful choice and will be further strengthened. 

 

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/  

 


