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1. Puhiksen terveiset 

Uusi vuosi ja uusi puhis Alumnille. Ajattelin aloittaa puhiksen terveiset toteamalla että 

koronaa on jo jaksettu aika pitkään mutta valoa näkyy tunnelin päässä mutta sitten 

huomasin että edellinen puhis käytti nämä sanat jo vuosi sitten 2021 ensimmäisessä 

alumnikirjeessä. Ehkä nyt omikron-muunnoksen kautta pandemia myrskyää itseltään 

vauhdin pois ja onneksi tauti on ollut suhteellisen lievä ainakin rokotetuille. 

 

Iso toive onkin että 2022 olisi vuosi, kun pääsemme taas näkemään toisiamme muutenkin 

kuin Teams/Zoom/Google meet ikkunan kautta. 

 

Alumnin hallitus uusiutui aika lailla tänä vuonna ja uudet hallituslaiset esittäytyvät tässä 

kirjeessä. Viime vuonna hallitus teki kyselyn, jossa kyseltiin odotuksia Alumnin toiminnalle. 

Tätä haluamme jatkaa ja kuunnella mahdollisimman paljon, pitäisikö Alumnin toimintaa 

kehittää ja mihin suuntaan? Olkaa siis aktiivisia, osallistukaa tapahtumiin ja kertokaa mitä 

haluaisitte Alumnin tekevän! 

 

Antti Suorsa 

Puheenjohtaja 2022 

  



2. Hallituksen esittely 

 

Antti Suorsa - puheenjohtaja 

Antti on fuksi -01, joka opiskeluaikana keskittyi pääasiassa killan ja ESTIEMin luottamustehtäviin 

ja muihin sosiaalisiin aktiviteetteihin. Kotona vaimo sekä 3- ja 6-vuotiaat pojat pitävät huolta vapaa-

ajan ongelmista. Päästessään vapaalle Antti haluaa kiivetä vuorelle (omin voimin) ja laskea sieltä alas 

suksilla. Työelämässä Antti on tehnyt 15 vuotta hankintatoimen kehittämistä ja johtamista suurissa 

kansainvälisisää yrityksissä  ja keskittyy nyt muuttamaan maailmaa paremman hankintatoimen avulla 

Zeal Sourcingin toimitusjohtajana. 

 

Johanna Tavia - varapuheenjohtaja 

Valmistuin kaksi vuotta sitten, mutta jo toinen vuosi lähtee käyntiin alumnin hallituksessa. 

Valmistumisen jälkeen olen työskennellyt konsultoinnin parissa. Nuorempana harrastin pitkään 

kilpauintia ja vapaa-ajalla tykkään edelleen käydä kroolailemassa altaassa. 

 

Antti Vassinen - rahastonhoitaja 

Päivisin jutustelua ja näpyttelyä. Vapaalla taidenautiskelija, koodari ja ehkä jouluksi tietokirjailija. 

Tänä keväänä pitkästä aikaa myös takaisin Aallossa opettamassa. 

 

Valtteri Vaskikari  

Hei Prodeko alumnit! Nimeni on Valtteri ja olen mukana Prodekon alumni hallituksessa nyt 

ensimmäistä kertaa. Olen fuksi ’14 ja valmistumisesta on nyt vierähtänyt vajaa kaksi vuotta. Töikseni 

teen yrityskauppojen neuvonantoa erityisesti energia ja infra sektoreille. Vapaa-aika kuluu musiikki 

ja sali harrastuksien parissa. Tämän vuoden hallituksessa roolini on järjestää alumni excuja, palataan 

siis niiden merkeissä! 

 

Aaro Hämeri 

Moikka! Meitsi on fuksi vuosimallia 2015 ja opiskeluaikaisen opintojen ulkopuolisen energian 

kohdistin pääasiassa koulutuspoliittisissa merkeissä ja kiltiksen bilispöytää kuluttaessa. Vapaa-ajalla 

viihdyn ulkoilma-aktiviteettien parissa, kuitenkin eri pallopelien ollessa listan kärjessä. Töissä koitan 

parhaani laittaa saadut opit käyttöön ja tällä hetkellä olen tutkimusretkellä oppimassa 

pankkitoiminnan riskien hallintaa. Toivottavasti törmäillään monen kanssa tulevina vuosina! 

 



Niko Kandolin 

Moikka kaikki alumnit! Olen Niko Kandolin, fuksi-16 ja tuta-DI vuosimallia 2021 ja nyt tänä vuonna 

aloitin alumnin hallituksessa. Prodeko-hommissa olen ollut hallituksessa vuosina 2018 ja 2019 ja 

odotan innolla mitä kaikkea hienoa keksitään alumnitoimintaan seuraaville vuosille. Työskentelen 

tällä hetkellä Nordic Healthcare Groupissa ja asustan Kruunuvuorenrannassa aviomieheni ja rescue-

kissamme kanssa. 

 

Severi Sinkko 

Mä olen Severi, Porvoolaisen lastenlaulukilpailun pronssimitalisti 2008, neljännen vuosikurssin 

tutalainen ja Prodekon puheenjohtaja tänä vuonna. Oon ennen tätä kiltahommaa toiminut meillä 

fuksikipparina 2020 ja nyt luotsaamassani hallituksessa loput ovatkin tätä kultaista vuosikurssia. 

Kiltahommien ja loppujen kandikurssien ohella soittelen vapaa-ajalla pianoa, pelailen frisbeegolffia 

ja retkeilen kamujen kanssa: tavoite on käydä läpi kaikki kansallispuistot Suomessa ennen 40v ikää.  

 

Tammikuu on startannut kiltahommien osalta varsin vauhdikkaasti. Ensimmäiset viikot kuluivat 

hallituksen orientoimiseen, mutta eipä aikaakaan niin nämä veijarit nappasivat kiinni hommien 

jujusta ja slackit, drivet, meilit ja palautebotit ovatkin olleet nyt vilkkaan tehokkaassa ja 

ammattimaisessa käytössä! 

 

Myös kokouksissa on tullut istuttua. Niin Alumni, Neuvottelukunta, Jatkuvuustoimikunta, 

Perustieteiden korkeakoulu, Tuotantotalouden laitos ja Neuvosto ovat pitäneet huolen, että 

kuulumisia on vaihdeltu ja hommia starttailtu. 

 

Pihla Päivänsalo 

Moikka! Tänä vuonna alumnin hallituksessa istuu Prodekon puhiksen seurana varapuheenjohtaja 

entisen puheenjohtajan sijasta. Se on siis tänä vuonna mun rooli. Vasta kahden vuoden kiltauran 

aikana oon ehtiny tehä jo paljon usealla sektorilla ja tuun tekemään vielä enemmän! Tulkaa 

ehdottomasti juttelemaan killan nykyisestä toiminnasta ja mahdollisuuksista: 

https://www.linkedin.com/in/paivansalopihla/ 

 

  



3. Menneet tapahtumat 

 

BeeHealthy-XQ 

Alumni vieraili BeeHealthyn toimistolla Helsingissä, jossa pääsimme kuulemaan tarinan 

kasvufirman luomisesta 112-vuotiaan organisaation sisällä. Alumni kiittää BeeHealthyä ja 

Mehiläistä mielenkiintoisen excun järjestämisestä! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeal Sourcing-XQ 

Joulutapaaminen Zeal Sourcingin vieraana Pitäjänmäessä ja osa virtuaalisesti Teamsin kautta. 

Kuulimme maailmaa ravistelevista toimitusketjuhaasteista ja Zeal sourcingin toiminnasta. Glögiä ja 

pipareita oli tietysti tarjolla. 

 

3. Killan kuulumiset  

Vuosi on killan osalta startannut mukavasti, vaikkakin koronarajoitukset ovat hiukan rajoittaneet 

perinteisen ohjelman järjestämistä. Athenen ja Prodekon välinen urheilukisa - Megaskaba - on 

startannut vauhdiikkasti, vaikkakin olemme sisarkiltaa hiukan jäljessä. Nyt kuitenkin vanha 

normaali on lähempänä kuin koskaan aiemmin, ja tästä varmana merkkinä on jo käynnistynyt 

fuksien perinteinen fuksivaihto Barceloonaan. 

 

Yleisesti tänä vuonna teemoina kiltatoiminnassa tullaan painottamaan seuraavia: 

 

 



Killan hyvinvointi 

 

Korona-aika on vaikuttanut  opiskelijoiden hyvinvointiin merkittävästi. Vuoden tärkein tavoite on 

edistää kiltalaisten henkistä, fyysistä, sekä sosiaalista hyvinvointia sujuvoittamalla opiskeluarkea, 

ohjaamalla kiltalaisia matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden piiriin ja luomalla kulttuuria, 

joissa oma epätäydellisyys nähdään luonnollisena osana ihmisyyttä. Hallitus selvittää 

mahdollisuutta hankkia prodekolaisille suunnattua, matalan kynnyksen kanavaa 

mielenterveyspalveluihin. Lisäksi vuonna 2022 jatketaan killan pitkäjänteistä työtä kohti entistä 

avoimempaa, virheitä hyväksyvää, sekä hyvinvointipositiivista yhteisöä. 

 

Yhdenvertaisuus 

 

Vuonna 2022 toteutetaan jo 2021 loppuvuonna suunniteltu yhdenvertaisuuskysely, jonka 

tavoitteena on selventää, kuinka yhdenvertaiseksi kiltalaiset kokevat Prodekon. Tavoite on jatkaa 

tämän kyselyn tuottamista säännöllisesti myös tulevaisuudessa, jotta killan yhdenvertaisuudesta 

voidaan saada pitkäkestoista dataa ja, jotta yhdenvertaisuuden edistämiseksi tehtyjen toimien 

vaikutusta voidaan arvioida. 

 

Hallitus kiltatoiminnan mahdollistajana 

 

Hallitus pyrkii kaikessa toiminnassaan mahdollistamaan kiltatoimintaan osallistumisen ja kiltaan 

vaikuttamisen jokaiselle kiltalaiselle, joka kokee omaavansa halukkuutta näiden asioiden 

edistämiseen. Tavoite on, että jokainen kiltalainen kokisi olevansa niin suuri osa tätä yhteisöä, kuin 

se suinkin on mahdollista. 

 

Kiltatoiminnan palauttaminen korona-aikaa edeltäneeseen normaaliin 

 

Koronaa edeltäneen normaalin mallinen kiltatoiminnan oltua tauolla kaksi vuotta, on tämän vuoden 

teema palauttaa kiltaan niitä perinteitä, joita ennen koronaa on ollut, unohtamatta niitä hyviä 

uudistuksia, joita viimeisen kahden vuoden aikana kilta on saavuttanut. Hallituksen tavoite on muun 

muassa mahdollistaa kiltalaisille unohtumaton Wappu. 

 

<3:llä Severi 

 



4. Prodeko Venturesin kuulumiset 

Prodeko Ventures liittyi syksyllä julkistettuun Suomen Startup-yhteisöön, jonka tavoitteena on 

rakentaa Suomesta maailman paras startup- ja kasvuyritystoiminnan ekosysteemi. Yhteisö on ollut 

erittäin aktiivinen alusta lähtien, ja moni prodekolainen on varmasti törmännyt siihen myös 

mediassa. Yhteisö on järjestänyt useita tilaisuuksia mm. listautumisesta, rahoituskierroksista ja 

hallitustyöstä. Yhteisössä on mukana vankka kattaus prodekolaisia ja heidän perustamiaan yrityksiä. 

Tutustu, ota seurantaan somessa ja osallistu: https://startupyhteiso.com/ 

 

Fiksuruoka.fi on saavuttanut merkittävän virstanpylvään laajentumalla ensimmäiselle Suomen 

ulkopuoliselle markkinalle käynnistämällä toiminnan Alankomaissa helmikuussa. Yritys on myös 

lanseerannut uuden kansainvälisen brändinsä: Foodello (Suomessa yritys jatkaa Fiksuruoka.fi-

brändillä). Tällä hetkellä Fiksuruoalla on noin 50 työntekijää ja ovat vähentäneet ruokahävikkiä yli 

6 miljoonaa kiloa. 

 

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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Alumniletter 2/2021 

1. Greetings from the president 

2. Introduction of the new board 

3. Past events 

a. BeeHealthy excursion 

b. Zeal Sourcing excursion 

4. Guild’s update 

5. Prodeko Venture’s update 

6. Prodeko Alumni jobs facebook-group 

 

1. Greetings from the president 

New year and new Alumni president. I thought I’d start by saying that the pandemic has been going 

quite a long time and there’s light at the end of the tunnel but then I noticed that the last president 

used the words already a year ago in the first newsletter of 2021. Perhaps now through the omicron 

variant the pandemic will storm itself out of breath and luckily the desease has been quite mild at 

least for the vaccinated. 

 

Our big hope is that 2022 is the year we can again see each other in person and not only through 

Teams/Zoom/Google meet window. 

 

The board of alumni got renewed quite a bit this year and the new board members introduce 

themselves in this newsletter. Last year the board made a survey what members expected from the 

Alumni. This we want to continue and listen the members in how the Alumni should be developed 

in the future? So be active, participate the Alumni events and tell us what would you like Alumni to 

do! 

 

Antti Suorsa 

Prodeko Alumni president 2022 

  



2. Introduction of the board  

 

Antti Suorsa - president 

Antti is a freshman -01, who during his studies focused on positions of responsibility in the guild and 

ESTIEM and other social activities. At home wife and two boys aged 3 and 6 take care of the free 

time. Once at large Antti wants to climb a mountain (without an engine) and ski down. At work Antti 

has done 15 years of developing and leading procurement in multinational companies and focuses 

now on changing the world through better procurement as the CEO of Zeal Sourcing. 

 

Johanna Tavia – vice president 

I graduated two years ago but starting already my second year as a board member. Since graduation, 

I’ve been working in consulting. When I was younger, I pursued competitive swimming and I still 

enjoy spending time in the pool in my free time. 

 

Antti Vassinen - treasurer 

Back in town and ready to serve as rahis. Started studies 00, Prodeko board 03, Teekkarijaosto 04, 

graduated 06, finished off with a marketing DSc from Aalto Biz in 2012. Since then different 

consultant and agency leader roles. 

 

Valtteri Vaskikari 

Hello Prodeko! My name is Valtteri and this is my first time on the board of Prodeko alumni. I am a 

freshman '14 and I have graduated a couple of years ago. Currently, I'm pursuing my career in M&A 

advisory focusing especially on the energy and infrastructure sectors. My free time is spent with my 

music and gym hobbies. This year, my role is to organize alumni excursions, so stay tuned! 

 

Aaro Hämeri 

Hello! I am a fresher from 2015 and during studies I mostly focused my extracurricular energy  on 

educational policy related issues as well as wearing out the pool table in the guild room. During free 

time I enjoy many sorts of out door activities, different ball games on top of the list. At work I try my 

best to put the skills acquired during studies into practice, and currently I am exploring how risk is 

being managed in the banking sector. Hope to meet many of you during the upcoming years! 

 

  



Niko Kandolin 

Hello fellow alumni! I’m Niko Kandolin, starting class of 2016 at Aalto IEM. I graduated from IEM 

last year, and I’m excited to start as a member of the Prodeko Alumnit board this year. I was in the 

board of Prodeko in years 2018 and 2019, and I hope to see this vibrant alumni community to grow 

and flourish. Currently, I’m working at Nordic Healthcare Group, and I live at Kruunuvuorenranta 

with my husband and our rescue cat. 

 

Severi Sinkko 

Hello! I'm Severi, bronze medallist of a small Children's Song Contest from 2008, fourth-year IEM 

student, and this year's President of Prodeko. Back in 2020, I was our freshman captain, and now the 

rest of the board I'm leading consists of this golden ‘20 class. Besides volunteering and the little of 

the studies that I do, in my free time, I play the piano, play disc golf and hike with my friends: our 

mutual goal is to visit all national parks in Finland before we turn 40.  

 

January has got off to a flying start as far as guild work is concerned. The first few weeks were spent 

orienting the board, but no time sooner than that these guys caught up with the work, and Slack, 

Drive, emails and feedback bots have now been used in a very efficient and professional way! 

 

I’ve also been sitting quite a lot in different meetings. The Alumni, the Advisory Board 

(Neuvottelukunta), the Continuity Committee (Jatkuvuustoimikunta), the School of Science, and the 

Department of IEM have made sure that feeling rounds have been gone through. 

 

Pihla Päivänsalo 

Hi! This year Prodeko's President will be accompanied by Vice President instead of the past President 

in the alumni board. That will be my role this year! During my two years in the guild I've got to do 

amazing stuff and there is a lot more to come! Feel free to chat with me about the guild's current 

happenings and possibilities: https://www.linkedin.com/in/paivansalopihla/ 

 

  



3. Past events  

 

BeeHealthy excursion 

Prodeko alumni visited BeeHealthy’s office in Helsinki, where we got to hear the story of creating a 

growth company within a 112-year-old organization. 

 

Thank you BeeHealthy and Mehiläinen for a great excursion! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeal Sourcing excursion 

 

Christmas gathering as Zeal Sourcing guests in Pitäjänmäki and part of the group virtually. We 

heard about the global supply chain disruptions and Zeal Sourcing operations. Some glogg and 

gingerbread was of course offered. 

 

3. Guild’s update 

The year has gotten off to a good start for the Guild, although covid restrictions have somewhat 

limited the organization of the traditional program. The sporting competition between Athena and 

Prodeko - Megaskaba - has got off to a good start, although we are a little bit behind our sister guild. 

However, now the old normal is closer than ever, and a sure sign of this is the start of the traditional 

freshers' exchange to Barcelona. 

 

The themes of 2022 



Guild well-being 

 

The guild's activities will focus on the following aspects. The main goal for the year is to promote the 

mental, physical, and social well-being of guild members by streamlining the student life, directing 

guild members to low-threshold mental health services, and creating a culture in which one's 

imperfections are seen as a natural part of being human. The board will explore the possibility of 

providing a low-threshold channel to mental health services for pro-decade students. In 2022, the 

Guild will also continue its long-term work towards a more open, error-accepting and wellbeing-

positive community. 

 

Equality 

 

In 2022, an equality survey will be carried out. The aim is to continue to produce this survey on a 

regular basis in the future in order to obtain long-term data on the equality of the guild and to assess 

the impact of actions taken to promote equality. 

 

Board as an enabler of guild activities 

 

In all its activities, the Board will seek to enable any member of the Guild who feels that they have 

the will to promote these issues to participate in and contribute to Guild activities. The aim is that 

every guild member should feel as much a part of the community as possible. 

 

Returning guild activities to ‘the status quo’ of pre-corona times 

 

As the “normal” guild activities have been on pause for two years, this year's theme is to bring back 

the good traditions that existed before covid times, without forgetting the good reforms that the guild 

has achieved in the last two years. One of the aims of the Board is to enable the Prodekoians to have 

an unforgettable Wappu. 

 

xoxo Severi 

 

  



4. Prodeko Venture’s update 

Prodeko Ventures joined the Finnish Startup Community – to make Finland the best place in the 

world for talent and the best country to start and grow a startup company. The community has been 

very active from the start, and many Prodeko alumni have likely come across it in the media as well. 

The community has organized several events, on e.g. IPOs, funding rounds and board work. The 

community has a strong representation by Prodeko alumni and their companies. Check it out, follow 

on social media and participate: https://startupyhteiso.com/en/ 

 

Fiksuruoka.fi has achieved a huge milestone and launched in the Netherlands in February, this being 

their first new market outside of home market Finland. The company has also launched new 

international brand name: Foodello (in Finland they will continue with Fiksuruoka.fi brand). 

Currently Fiksuruoka.fi has around 50 employees and has reduced food waste for over 6 million 

kilograms. 

 

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/  
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