HELSINGIN YLIOPISTON ALUMNI RY

TOIMINTAKERTOMUS 2019

HALLINTO
Vuosi 2019 oli Helsingin yliopiston alumni ry – Helsingfors universitets alumner rf:n 29. toimintavuosi.
Yhdistyksen valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Kati Myllymäki ja hallituksen puheenjohtajana
Antti Huhtamäki. Valtuuskunnan 1. varapuheenjohtajana toimi Christina Gestrin ja 2. varapuheenjohtajana Juha Jolkkonen. Hallituksen varapuheenjohtajana toimi Reidar Wasenius ja taloustyöryhmän puheenjohtajana Antti Huhtamäki. Hallitus kokoontui 15 kertaa, näistä 4 kertaa sähköisesti.
Kokoukset pidettiin kokoushuone Innossa Porthaniassa. Hallituksen sihteerinä toimi yhdistyksen
toiminnanjohtaja Pia Österman sekä vt. toiminnanjohtaja Jenny Österman. Valtuuskunta kokoontui
13.3.2019 Kati Myllymäen johdolla Helsingin yliopiston tiloihin Viikin kampuksella tutustumaan
farmasian, bio- ja ympäristötieteellisen, eläinlääketieteellisen ja maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan toimintaan auditorio Telkänpöntössä ja 14.5.2019 Kumpulan kampuksella tutustumaan
matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan toimintaan yliopiston kokoushuone Kvantissa.

VALTUUSKUNTA 2019
Toiminnanjohtaja Kati Myllymäki, Suomen Lääkäriliitto (puheenjohtaja)
MMM Christina Gestrin (1. varapuheenjohtaja)
Toimialajohtaja Juha Jolkkonen, Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki (2. varapuheenjohtaja)
Apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, Maa- ja metsätalousministeriö
Vapaa kirjoittaja ja luonnonsuojelija Heidi Andersson, Suomen WWF:n hallitus
Professori Seppo Honkapohja, Aalto-yliopisto
Varatuomari Taisto Hujala, Sampo Ryhmä, If Vahinkovakuutus
Asiamies / johtava asiantuntija Carmela Kantor-Aaltonen, Suomen Bioteollisuus ry ja Kemianteollisuus ry
Hallituksen puheenjohtaja, osakas Juha Pekka Katainen, Asianajotoimisto Krogerus Oy
Hallitusammattilainen, OTK Kirsi Komi
Hallitusammattilainen, varatuomari Ritva-Liisa Luomaranta, Asianajotoimisto Borenius Oy
Tutkimusjohtaja Mika Maliranta, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Koulutusjohtaja Heljä Misukka, OAJ (UUSI)
Hallituksen puheenjohtaja Leena Niemistö, Suomen Kansallisooppera ja baletti sr ja Oopperan ja
baletin tukisäätiö sr
Johtaja Mari Pantsar, Hiilineutraali kiertotalous, Sitra
Senior Advisor Jari Pitkälä, Bravedo Oy
Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, Helsingin kaupunki
Keskustakirjaston johtaja Anna-Maria Soininvaara
Aiempi valtiosihteeri Peter Stenlund, Ulkoasiainministeriö
Myynti- ja asiakkuusjohtaja Mikko Surakka, Pharmia Oy
Toiminnanjohtaja Tuija Talvitie, Crisis Management Initiative CMI
Suurlähettiläs Teemu Tanner, Suomen suurlähetystö Pariisi
Luontopalvelujohtaja Timo Tanninen, Metsähallitus
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HALLITUS 2019
Johtaja Antti Huhtamäki, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Mela (pj) (kok 15/15)
Yliasiamies Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto (UUSI) (kok 13/15)
Eläinlääketieteen tohtori, ELT, Tuula Honkanen-Buzalski (kok 14/15)
Kansleri, professori Kaarle Hämeri, Helsingin yliopisto (kok 14/15)
FT Tarja Kohila (UUSI) (kok 14/15)
HLL, MuK, oopperalaulaja, Laura Leisma (kok 11/15)
Asianajaja, OTM, FM, Jukka Lång, Dittmar&Indrenius Asianajotoimisto Oy (kok 8/15)
Hallituksen puheenjohtaja Susanna Miekk-oja, Tracefi Oy (kok 12/15)
FT Sole Molander, Arctic Nutrition Oy (kok 13/15)
Tietokirjailija ja tiedetoimittaja, Marjo T. Nurminen (kok 11/15)
Viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Arja Suominen, Finnair (kok 8/15)
Toimitusjohtaja Reidar Wasenius, FiBAN (kok 10/15)

TILINTARKASTAJAT
Vuonna 2019 yhdistyksen tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö KPMG päävastuullisena tilintarkastajana KHT Turo Koila ja toiminnantarkastajana Kyllikki Pankakoski. Toiminnantarkastajan
varahenkilönä toimi Marsa Bäck.

TOIMISTO
Toiminnanjohtajana toimi FM Pia Österman. Pia Österman oli opintovapaalla 1.4.-28.6.2019 sekä
18.8.-31.12.2019. Hän irtisanoutui tehtävästään 24.9.2019. Alumnisihteerinä ja toiminnanjohtajan
opintovapaan aikana ja irtisanoutumisen jälkeen vt. toiminnanjohtajana toimi FK Jenny Österman.
Joel Eklund toimi kampanjavastaava Johanna Fagerströmin äitiyslomasijaisena 22.8.201831.5.2019. Johanna Fagerström palasi äitiysvapaalta 1.9.2019 ja hänen viikkotyöaikansa oli 10-15
tuntia. Yhdistys palkkasi Sonja Sipposen määräaikaiseksi toimistotyöntekijäksi ajalle kokoaikaisena
1.4.-14.6.2019 ja osa-aikaisena (4pv/vk) 1.8.2019-31.5.2020. Lisäksi palkattiin Marika Poutiainen
toteuttamaan Alumniyhdistyksen omaan toimintaympäristöön siirtymistä ajalle 18.9.-31.12.2019.
Joel Eklund toteutti verkkosivujen sisällön siirtoa uudelle alustalle 4.12.2019-31.1.2020.
Yhdistyksen vapaaehtoistyöprojektia jatkettiin vuonna 2019. Vapaaehtoistyöstä ilmoitettiin jäsenkirjeessä ja yhdistyksen verkkosivuilla, joilla jäsenet ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi. Helpottaakseen tehtävävalintaa vapaaehtoistyöt on jaettu seitsemään aihepiiriin: opiskelijoiden työllistyminen
ja työelämätaidot, jäsenhankinta, paikallisklubit, viestintä, tapahtumat, toimistotyö ja yliopistoyhteistyö ja kumppanuudet.
Projektin ansiosta yhdistyksen hallituksen ja valtuuskunnan lisäksi kymmenet jäsenet tekivät akateemista vapaaehtoistyötä vuoden aikana. Työtehtävät vaihtelivat mentoroinnista ja ohjelmasuunnittelusta postitukseen ja tapahtumien osallistujien kirjaamiseen. Alumnit tekivät yli 1000 tuntia
vapaaehtoistyötä vuonna 2019, mikä on saman verran kuin aiempana vuonna. Jokainen vapaaehtoistyötunti kirjattiin.
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VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin 28.11.2019 Helsingin yliopiston kielikeskuksen juhlasalissa. Läsnä oli 37 jäsentä. Vuosikokouksessa vahvistettiin vuoden 2018 toimintakertomus, tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio, valittiin tilintarkastusyhteisö, päätettiin puheenjohtajien, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja valittiin uudet jäsenet erovuoroisten tilalle hallitukseen ja valtuuskuntaan.
Hallitus esitti vuosikokoukselle, että jäsenmaksukategorioita vähennetään jäsenmaksumuotojen
selkiyttämiseksi vuonna 2020 ja jäsenmaksut vuonna 2020 säilytetään samansuuruisina kuin
vuonna 2019. Ne jäsenistä, jotka haluavat painetun Yliopisto-lehden, maksavat siitä 14 euroa / vuosikerta / kotitalous. Jäsenmaksumuodoiksi vahvistettiin:
JÄSENMAKSU 2020

Yksi hlö
Pariskunta
AlumniFuksi
Ainaisjäsenyyys

2020
36€
52€
20€

2019-2021
108€
156€

Kertamaksu

500€

Todettiin, että yhdistyksen puheenjohtajistosta yhden tulee sääntöjen mukaan vaihtua. Puheenjohtajaksi valittiin Leena Niemistö, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Alexander Bargum ja
toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Juha Jolkkonen. Sääntöjen edellyttämän ruotsinkielisyyden
todettiin näin täyttyvän.
Valtuuskunnasta olivat kahden kauden jälkeen erovuorossa Kati Myllymäki, Christina Gestrin,
Taina Aaltonen ja Timo Tanninen. Valtuuskunnan uusiksi jäseniksi kaudelle 2020-2022 valittiin
Alexander Bargum, Marja Hilska-Aaltonen, Leena Rantanen ja Pia Widén.
Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Antti Huhtamäki, Laura Leisma, Susanna Miekk-oja ja Arja
Suominen. Lisäksi Jukka Lång oli ilmoittanut päättävänsä kautensa kiireiden takia vuoden 2019
loppuun. Kaarle Hämerin, Tuula Honkanen-Buzalskin ja Marjo T. Nurmisen ensimmäinen kausi
päättyi ja Honkanen-Buzalski ja Nurminen valittiin toiselle kaudelle. Uusiksi jäseniksi valittiin Ville
Aula, Päivi Korpisaari, Sinikka Sahi, Tuomas Salusjärvi, Pekka Sauri sekä Jan Schugk.

TOIMINTA
TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET
Yhdistyksen itsensä järjestämiä ja yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä toteutettuja tapahtumia oli runsaasti, ja ne saivat hyvää palautetta osallistujille tehdyissä palautekyselyissä. Tapahtumista moni tehtiin yhteistyössä yliopiston, urapalveluiden, ylioppilaskunnan, itsenäisten alumniryhmien, kaksoisjäsentahojen, tiedekuntien eri toimijoiden, tutkimuksen ja opetuksen toimialan,
kansainvälisten asioiden, yhteiskuntasuhteet -yksikön sekä muiden yhdistysten ja seurojen kanssa.
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Vuonna 2019 yhdistys aloitti yhteistyön John Nurmisen säätiön kanssa ja järjesti Itämeren suojeluun keskittyvän Meren lumo -keskustelutilaisuuden Tiedekulmassa. Lisäksi tehtiin yhteistyötä Tiedeklubi-tapahtumasarjan tiimoilta Tähtitieteellinen yhdistys Ursan, Lähikuva-lehden, Tieteellisten
seurain valtuuskunnan ja Suomen merihistoriallisen yhdistyksen kanssa. Yhdessä yliopiston kanssa
järjestettiin Japanilaisen kulttuurin konsertti Suomen ja Japanin 100-vuotiaiden diplomaattisuhteiden kunniaksi yliopiston Juhlasalissa. Mobilitet på Medelhavet under antiken -luentosarjan yhteistyökumppani oli Christine ja Göran Schildtin säätiö. Fuksiseikkailu tehtiin yhteistyössä ylioppilaskunnan kanssa. Yhdistys osti livestriimauslisenssin Nordic Business Forumiin ja sitä seurattiin Tiedekulmassa.
Yhdistyksen käyttämän Lyyti-tapahtumahallintaohjelman avulla tapahtumien ilmoittautumiskäytännöt ja palautekyselyt automatisoitiin mm. QR-koodien, automaattisten jonotuslistojen purkuominaisuuden ja ajastettujen palautekyselyiden avulla. Tapahtumien toteutukseen osallistui paljon vapaaehtoisia alumneja.
Kaikki tilaisuuksiin osallistuneet kirjattiin osallistumisen yhteydessä. Yhteensä 3/5 jäsenistä (yli
3200 henkeä) osallistui yhdistyksen tapahtumiin vähintään kerran. Heistä 18 % kävi useammassa
kuin yhdessä tapahtumassa ja 7 % kävi useammassa kuin kahdessa tapahtumassa. Tapahtumien
jälkeen osallistuneilta kerättiin palautetta sekä joka tapahtumalle Net Promoter Score (NPS) luku,
joka vuonna 2019 oli noin 88 % (skaala-100 %-+100 %).
Yhdistys järjesti vuoden aikana mm. seuraavat tapahtumat:
4.-13.1.2019 Risteily Seychelleille
9.-13.1. Tieteen päivät – Yliopiston päärakennus
17.1., 23.3., 27.3., 2.4., 14.4., 1.9., 20.9., 26.9., 24.10. ja 31.12. Kulttuuritreffit: De Loreley -ooppera Helsingin oopperayhdistys, Pietari-Pariisi -konsertti - Helsingin kaupunginorkesteri, Medusan
huone -näytelmä - Q-teatteri, Konsertti - Japanin filharmoninen orkesteri, Matteus-passio - Helsingin Barokkiorkesteri, Ricky-Tick Big Band -konsertti - Helsingin Juhlaviikot, Roulettenburg-näytelmä - Teater Viirus, Breath-tanssiesitys - Tero Saarinen Company, Maailma, jota ei ollut -näyttely Kansallismuseo, Uudenvuoden juhlakonsertti - Helsingin Barokkiorkesteri
11.2., 11.3., 8.4., 13.5., 9.9., 14.10., 11.11. ja 9.12. Kirjallisuuspiiri: Olli Jokinen; Taivaanpallo, Kirjallisuuden tehtävä ja kirjallisuus ammattina, Kulttuurinen omiminen kaunokirjallisuudessa, Ilmastonmuutoksen käsittely kaunokirjallisuudessa, Historialliset henkilöt fiktion keskiössä, Yhteiskunnallisuus fiktiossa, Autofiktio ja Kirjavuosi 2019 - Porthania
14.3. AlumniForum: Heikki Aittokoski – Yliopiston juhlasali
21.3., 25.4., 23.5., 19.9., 31.10. ja 28.11. Tiedeklubi: Miten maailma muuttaa tutkijaa?, Eriarvoisuuden biologiaa – miksi jotkut ovat tasa-arvoisempia kuin toiset?, Vaalit, tutkijat ja vuorovaikutuksen
sietämätön keveys, Näkymätön saatiin näkyviin: mitä mustan aukon muotokuva kertoo?, Tiedeklubi: Viileä Pohjola: Nordic Noir elokuva- ja mediatutkimuksen kohteena, Onnettomuus ja onni –
haaksirikko uudessa valossa – Cafe Veranda, Finlandia-talo
24.3.–2.4. Hanami Japanissa
4.4. Kartat totuuden jälkeisenä aikana -luento – Metsätalo
2.–5.5. Samppanjamatka Reims ja Épernay
12-19.5. Mare Internum risteily Nizza-Malaga
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16.5. Japanilaisen kulttuurin konsertti – Yliopiston juhlasali
28.5. AlumniGolf VI – Espoon Golfseuran kenttä
4.6. Suomen tekoäly- ja suurteholaskennan tutkimusympäristö vahvistuu - Tiedekulma
29.8. Itämeripäivän lanseeraus - Sanomatalo
2.9. Lukuvuoden avajaiset – Vanha ylioppilastalo
9.9. Jäsenetutapahtuma Sapiens - Kansallisteatteri
11.-15.9. Pariisi - Yliopistokaupunki
17.-19.9. Jäsenetutapahtuma: Tietokirjamarkkinat - Päärakennus
20.-21.9. Kalevala elävänä tai kuolleena -kaupunkifestivaali - Tavastia
25.9., 30.10., 6.11. ja 27.11. Tietokirjaklubi: Kari Raivio, Samuli Siltanen, Erkki Liikanen, Mirkka
Lappalainen – Kaisa-talo ja Porthania PI
26.9. Kersti Juva ja Löytöretki suomeen – Porthania
27.9. Fuksiseikkailun alumnirasti – Porthania
1.10. TAITASMARTGIS seminar – Kumpulan kampus
2.10., 16.10., 31.10. ja 21.11. Luentosarja: Mobilitet på Medelhavet under Antiken: Paavo Castrén,
Mika Kajava, Kristian Göransson ja Arja Karivieri - Porthania
9.-10.10. Nordic Business Forum 2019 – Tiedekulma
24.10.-2.11. Egypti ja Faaraoiden Niili
29.10.–6.11. Iran – Korkeakulttuuria ja pyhiinvaeltajia
7.11. Meren lumo - vuoropuhelua maailman kahdeksannesta ihmeestä - Tiedekulma
14.11. Lapsi & Alumni: Pieni Merenneito - Helsingin Kaupunginteatteri
19.11. Alumnijuhla – Kansalliskirjasto
20.–27.11. Teneriffa – terveysmatka
28.11. Helsingin yliopiston alumni ry:n Vuosikokous – Kielikeskuksen juhlasali

JÄSENEDUT
Jäseneduista Yliopisto-lehti oli edelleen tärkein. Sen vuosikerta, 10 numeroa, toimitettiin jokaiselle
jäsenelle näköispainoksena ja lisäksi halukkaille painettuna kotiin tai työpaikalle. Jäsenistä 3563
valitsi pelkän näköispainoksen. Ainaisjäsenille ja aiempina vuosina kolmen vuoden jäsenyyden yliopistolehdellä maksaneille jaettiin painettu lehti automaattisesti.
Jäsenet saivat Unicafén lounaan henkilökuntahintaan, Sanoma Media Finlandin lehdistä alennusta
jopa 40 %, Ulkopolitiikka -lehden tilauksista alennusta 15%, businesslehti Forumin puoleen hintaan, Ylioppilaslehden puoleen hintaan, Gaudeamuksen kirjoista alennusta 20-40 % ja SKS:n

6

kirjoista alennusta 25-40 %. Yhteistyö Radion sinfoniaorkesterin kanssa jatkui. UniSport tarjosi jäsenille kausikortin, kurssit, valmennus- ja testauspalvelut sekä hieronnan etuasiakashintaan. Uusina etuina jäsenet saivat Art Housen ja Jalavan kirjoista 25 % alennuksen, Kansallisteatterin näytöksiä etuhintaan, Wanhan Sataman ensimmäisestä tilavuokrasta -10 % ja John Nurmisen säätiön
kirjoista -20%. Jäsenet saivat myös alennusta museovierailuista ja konserteista osana Kulttuuritreffien ohjelmaa. AlumniFuksit, joiden valmistumisesta oli korkeintaan vuosi tai kaksi vuotta, saivat
kausikortin henkilöstöhintaan ja kurssit sekä yksilöpalvelut etuasiakashintaan.

TUOTTEET JA PALVELUT
Alumniverkkokauppa toimi osoitteessa www.alumnikauppa.fi. Kaupassa myytiin Professorien puolisoiden adresseja, Alumniyhdistyksen haalarimerkkejä, alumnien suunnittelemaa viinilasia, unimaskeja sekä yhteistyötahojen kirjoja kuten Hannu Nurmion Dumari – Kohdusta hautaan ja paratiisin puutarhaan -elämänkertaa signeerattuna, Ilkka Niiniluodon Hyvä elämä -kirjaa signeerattuna,
Matti Klingen Helsingin yliopiston historiaa ja Krister Höckerstedtin kirjaa Lever för livet. Kaupan
kautta myytiin lippuja AlumniGolfiin 28.5.2019, Kansallismuseon opastetuille kierroksille
24.10.2019, Alumni Ambassador hyväntekeväisyyslounaalle NBF tilaisuuteen 10.10.2019 ja Alumnijuhlaan 19.11.2019.

JÄSENTIEDOTUS
Viestintä sai paljon kiitosta jäseniltä. Asiakaspuhelin ja alumniyhdistys@helsinki.fi sähköposti olivat ahkerassa käytössä. Moni jäsen kävi myös toimistolla asioimassa: noutamassa tuotteita, päivittämässä tietojaan, kysymässä lisätietoja tai tarkastamassa, miten sähköinen jäsenkortti ladataan
puhelimeen. Tilaisuuksien korkea täyttöaste 2019 oli tehokkaan viestinnän tulosta.
Yhdistys käytti viestinnässään MailChimp -ohjelmaa. MailChimp mahdollistaa visuaalisesti houkuttelevammat viestit. Viestien segmentointi ja räätälöinti MailChimp -ohjelmalla oli haastavampaa,
sillä integraatio jäsenrekisterin Salesforcen kanssa ei toiminut odotetulla tavalla. Tästä syystä osaa
viesteistä ei voitu segmentoida jäsenten kiinnostuksen kohteiden mukaan ja näin ollen viesti lähetettiin kaikille jäsenille. Samasta syystä osa viesteistä lähettiin myös Outlook-sähköpostiohjelman
kautta. Sähköposteja lähetettiin yhteensä noin 250 vuonna 2019.
Yhdistyksen viestintä kohdistettiin suurilta osin jäsenten valitsemien kiinnostusten kohteiden mukaan. Lähes 85 prosenttia jäsenistä oli vuoden loppuun mennessä muokannut rekisteriprofiiliaan
kiinnostuksensa mukaisesti. Profiiliin voi valita seuraavat aihealueet: 1) Akateeminen vapaaehtoistyö yhdistyksen parissa 2) Tiedeaiheiset tapahtumat kuten luennot ja seminaarit 3) Verkostoitumisen mahdollistavat tapahtumat ja juhlat 4) Työhön ja uraan liittyvät tapahtumat sekä koulutus
5) Kulttuuritapahtumat 6) Yhteiskuntakysymykset 7) Terveys ja lääketiede 8) Ympäristö ja kestävä
kehitys 9) Talous ja elinkeinoelämä 10) Alumnimatkat 11) Liikunta 12) Alumnituotteet ja -alennukset. Näiden sekä demografisten ja oppialakohtaisten tietojen perusteella yhdistys teki kohdennettua viestintää. Viestinnän segmentoinnilla onnistuttiin tarjoamaan alumneille mahdollisuus myös
poikkitieteellisiin kohtaamisiin.
Jäsenille lähetettiin postitse 68-sivuinen jäsenkirje 28.1.2019 suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
Viestintä määriteltiin viikoittain koskien kaikkia kanavia: sähköposti, kotisivut, sähköinen jäsenkortti, Facebook, LinkedIn, Instagram ja esitteet. Yhdistyksen Facebook-sivuja seurasi loppuvuodesta 2090 henkeä ja suljettuun LinkedIn-ryhmään kuului reilut 1080 jäsentä. LinkedIn-ryhmässä
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välitettiin työ- ja harjoittelupaikkoja yhteistyössä mm. yliopiston urapalveluiden kanssa ja toteutettiin Alumni Ambassador -palvelua.
Yhdistys teki myös videoviestintää. Alumniyhdistys jakoi keskimäärin kerran kuukaudessa perjantaisin videon jäsenilleen herättämään keskustelua ajankohtaisista aiheista. Tavoitteena oli huomioida erityisesti ne alumnit, joille kiire on arkea ja luentotilaisuuksiin osallistumiseen ei ole aikaa tai
mahdollisuutta. Jaettavat videot valittiin seuraavin kriteerein: ajankohtaisia, informatiivisia, kiinnostavia, aiheen hyvin kiteyttäviä sekä tarpeeksi lyhyitä. Suurin osa jaetuista videoista oli Tiedeklubien tallenteita, jotta kiinnostava kiinnostavaa keskustelua pystyi seuraamaan ympäri Suomen. Yhdistys pyrki priorisoimaan Helsingin yliopiston Unitube-tallenteita silloin, kun ne täyttivät edellä
mainitut kriteerit. Videoviestintä oli hyvin suosittua.

JÄSENHANKINTA
Tehokkaiden materiaalien ja prosessien ansioista sekä kampanjavastaavan työpanoksella jäsenmäärä nousi tasaisesti. Vuoden 2019 alussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 7358 ja vuoden lopussa
6889. Jäsenmäärän ero johtui siitä, että jäseniksi laskettiin vain ne, jotka olivat maksaneet jäsenmaksunsa vuonna 2019.
Yhdistys teki vuoden mittaan useita toimia jäsenmäärän kasvattamiseksi. Se teki aktiivista jäsenhankintaa tapahtumissa ja niiden markkinoinnin yhteydessä sekä messuilla että uusien yhteistyötahojen kautta. Vuonna 2018 onnistuneesti toteutettujen jäsenhankintakampanjoiden tulosten perusteella jatkettiin vuonna 2019 erityisesti viestinnän segmentointia ja personointia, markkinointimateriaalin sanoittamista uudella tavalla, kotisivujen selkeyttämistä ja lisättiin sosiaalisen median
käyttöä. Myös liittymispolkuja ja maksuihin kuuluvia käytäntöjä tehostettiin. Muutokset osoittautuivat tehokkaiksi. Uusien jäsenten määrä kasvoi ja yhdistyksen näkyvyys parani.
Yhdistys teki tiivistä yhteistyötä yliopiston ruotsinkielisten asioiden yksikön (Svenska ärenden)
kanssa sekä ruotsinkielisten seurojen, yhdistysten ja säätiöiden kanssa kuten Soc&Koms Vänner r.f.,
Snäf alumner r.f., Svenska Folkskolans Vänner ja Hanaholmen – Kulturcentrum för Finland och Sverige. Yhteistapahtumat olivat hyviä jäsenhankintakanavia yhteisen markkinoinnin ansiosta.
Tehokasta AlumniFuksi -kampanjaa ja Liittymislahjana alumnien suunnittelema samppanjalasi kampanjaa jatkettiin. Samppanjalasikampanja toimi erityisesti messuilla ja tapahtumissa ja se oli
hyvin suosittu. Erityisesti suoramarkkinointi itse tapahtumissa ja tapahtumiin ilmoittautuneille olivat onnistuneita. Jäsenhankinnan kannalta eduista suosituimmat olivat UniSportin alennukset,
UniCafé -lounasetu ja Yliopisto-lehti. Yhdistys toteutti ”loppuvuosi ilmaiseksi” -kampanjan marrasja joulukuussa 2019. Yhdistys päätti antaa mentoreina toimineille sekä HY:n tiedesäätiön nimikoiduille tohtorikoulutettaville vuoden 2019 ilmaisen jäsenyyden. Joulukuussa AlumniFukseja oli
reilut 750.
Tapahtuma- ja messumarkkinoinnin todettiin olevan tehokasta, kun taas suorapostitus ei tuottanut
toivottua tulosta. Yhdistys osallistui kansainväliseen workshopiin fysiikan ja filosofian suhteesta
toukokuussa.
Tehokkaat maksumuistutusprosessit jatkuivat jäsenkadon välttämiseksi. Tulokset olivat hyvin
myönteisiä. Peräti 4558 jäsentä oli maksanut jäsenmaksunsa 19.2.2019, kun jäseniä oli yhteensä
7335. Määrä oli hieman aiempaa vuotta alempi, mikä selittyy sillä, että yhdistyksellä oli uusi jäsenrekisteri (Salesforce) käytössä. Se aiheutti maksun suorittamisessa vaikeuksia. Huhtikuun lopulla
6181 jäsentä 7346:stä jäsenestä oli maksanut jäsenmaksunsa. Kesäkuussa lähettiin paperinen
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jäsenmaksumuistutus reilulle 760:lle alumnille. Lähes 185 alumnia maksoi jäsenmaksunsa muistutuksen johdosta ja elokuussa 88 % jäsenistä oli maksanut jäsenmaksunsa vuodelle 2019. Yhdistyksen vuonna 2017 käyttöön otettu Salesforce-jäsenrekisterijärjestelmä ei toiminut odotetulla tavalla
ja jäsenmaksujen perintä sujui aiempaa hitaammin. Esimerkiksi lomakkeella oli tietosuojan vuoksi
tunnistautuminen, että henkilö ei ole robotti, minkä takia useat jäsenet eivät päässeet lomakkeella
maksuvaiheeseen. Tämä vaikeutti erityisesti jäsenmaksujen perintää helmikuussa ja marras-joulukuussa.

TALOUS
Yhdistyksen taloustoimikunnan puheenjohtajana toimi johtaja Antti Huhtamäki. Yhdistyksen kirjanpitoa hoiti Tilitoimisto Riikka Olin Ky, joka myös hoiti edellisen vuoden tapaan yhdistyksen palkanlaskennan ja -maksun.
Taloudellisesti vuosi sujui ongelmitta. Vuoden 2019 tulos oli yhdistyksen oman toiminnan osalta
80511,99 euroa voitollinen.

VARAINHANKINTA
Helsingin yliopiston alumni ry:n rahasto jakoi stipendejä opiskelun edistämiseen yhteensä 21 000
euroa. Rahasto myönsi kaksi 1000 euron stipendiä aktiivisille perustutkinto-opiskelijoille ja yhden
Väinö Linna -stipendin 1000 euroa. Juha Korppi-Tommolan rahastosta jaettiin yksi 1000 euron
apuraha. Ympäristön ystävät -rahastosta jaettiin yhdeksän 2 000 euron stipendiä perustutkintoopiskelijoille, jotka tekevät ympäristötutkimukseen liittyvää pro gradu -tutkielmaa.
Helsingin yliopiston alumni ry:n rahaston hallituksen alumnijäsenet olivat vuonna 2019 Heidi Andersson, Tuula Honkanen-Buzalski, Markku Löytönen, Tarja Kohila, Kai Kokko ja Reidar Wasenius.
Alumnirahaston stipendin saivat Siiri Aura, Jaakko Muilu ja Henri Peltonen. Juha Korppi-Tommolan
rahaston apurahan vastaanotti Anna Juutilainen. Ympäristön ystävät -rahaston stipendin saivat
Elisa Hanhirova, Heli Kainulainen, Mirja Kröger, Eevi Laukkonen, Jiri Lilja, Pirta Palola, Helena Rautakoski, Mika Tala ja Linda Widdel.

KEHITTÄMISTOIMINTA
STRATEGIA
Strategisista tavoitteistaan yhdistys keskittyi vuonna 2019 erityisesti opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämiseen ja opiskelijoiden työllistymisen tukemiseen ja tarjoamaan alumneille mahdollisuuden poikkitieteellisiin kohtaamisiin.
Paikallisklubeja oli vuonna 2018 perustettu neljään yliopiston strategian kannalta tärkeimpään
kaupunkiin. Opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämisen keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat
erityisesti yliopiston urapalvelut, ylioppilaskunta ja ainejärjestöjen alumni- ja työelämävastaavat.
Yhdistys toteutti yhteistyössä yllä mainittujen tahojen ja alumnien kanssa mentoroinnin lisäksi
muita työllistymistä ja verkostoitumista lisääviä tapahtumia kuten Fuksiseikkailu.
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Työmahdollisuuksia ja uravihjeitä jaettiin myös aktiivisemmin Alumniyhdistyksen suljetussa LinkedIn -ryhmässä. Yhteistyö pitkäaikaisten strategisten kumppanien kanssa jatkui. Tällaisia kumppaneita ovat muun muassa yliopiston urapalvelut, biotieteellinen, lääketieteellinen ja teologinen
tiedekunta, viestintä- ja yhteiskuntasuhteet, UniCafé, UniSport, SKS, Gaudeamus, RSO ja Yliopistolehti.
Kunnianhimoisen Harvard Club of Finlandin kanssa yhteistyössä vuonna 2017 ideoidun Alumni
Ambassador –palvelun kasvattamista jatkettiin vuonna 2019. Hankkeen tavoitteena on edistää nykyisten ja aiempien opiskelijoiden kilpailukykyä yhteiskunnassa ja opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja työllistymistä alumnien osaamisen avulla. Alustana toimii LinkedIn, jonka viestitoiminnolla opiskelijat ottavat yhteyttä halukkaisiin alumneihin, jotka puolestaan vastaavat opiskelijoiden
esittämiin kysymyksiin. Alumnit antavat mm. palautetta opiskelijoiden CV:stä, LinkedIn -profiilista
tai osaamisvaatimuksista eri aloille. Ohjelman vuoksi yhdistyksen jäsenille ja opiskelijoille järjestettiin LinkedIn -koulutuksia keväällä ja syksyllä. Nordic Business Forumin livestriimaus tapahtumassa 10.10. Tiedekulmassa järjestettiin valinnainen maksullinen lounas, jolle 14 alumnia osallistui. Lounaan hinnasta (40 euroa) puolet meni lyhentämättömänä Alumni Ambassador -palvelun tukemiseen.
Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen välinen yhteistyösopimus irtisanottiin kesäkuussa 2019. Uusi sopimus allekirjoitettiin ja astui voimaan syyskuussa 2019. Neuvottelutyöryhmä teki tiiviisti työtä hyvässä hengessä. Sopimus lähtee yhteisistä intresseistä. Yhdistys ottaa
huomioon Helsingin yliopiston strategiset tavoitteet ja sen toiminnan myös tulevaisuudessa.
Sopimus on raamisopimus, joka perustuu siihen, että yhteistyö on sovittava vuosittain laadittavan
työvaliokunnan esityksen mukaan. Työvaliokunnassa laaditaan toimenpidesuunnitelma, johon kirjataan tulevaisuuden yhteistyökuvioita ja -suunnitelmia. Sen tarkoitus on kokoontua miettimään
yhdessä tulevaa. Materiaalista yhteistyötä selkiytetään. Sopimuksen myötä yhdistyksen toiminnanjohtajan työsuhde ei enää jakaudu 60 % yhdistykselle ja 40 % yliopistolle. Jatkossa toiminnanjohtajalla ei ole työsuhdetta yliopistoon. Omaan rekisteriin siirtyminen mahdollistaa palvelutarjonnan
kohdentamista. Samoin uudet nettisivut siirtyvät yliopiston palvelimelta yhdistyksen palvelimelle.
Sopimuksen myötä työvälineet kustantaa yhdistys, mutta työtilat yliopisto tarjoaa edelleen veloituksetta. Yleisötilaisuuksia varten Helsingin yliopisto maksaa yhdistykselle toiminta-avustuksen,
joka käytetään tilojen vuokran maksamiseen. Tilojen vuokra on periaatteessa nollasummapeliä.

JÄSENREKISTERI
Vuonna 2019 toimittiin rekisterinhallintaohjelma Salesforcessa, jonka käyttöön liittyi vastaavia ongelmia kuin edellisenäkin vuonna. Rekisterissä ei voinut toteuttaa tehokkaasti segmentoituja hakuja. Rekisterissä tapahtui myös kesän 2019 aikana järjestelmävirhe, jonka seurauksena yhdistykseltä katosi noin 500 jäsentä. Virhe huomattiin pian ja se korjattiin.
Vuoden aikana kartoitettiin yhdistyksen omia tarpeita jäsenrekisterin suhteen ja valittiin yhteistyökumppani Axenon, jonka kanssa yhdistykselle lähdettiin luomaan omaa toimintaympäristöä rekisterinhallintaohjelma Salesforceen.

ALUMNI ENGAGEMENT SCORE
Vuonna 2019 jatkettiin kansainvälisesti verrannollisen alumnien osallistumisen ja sitoutumisen
mittariston käyttöä, ns. alumni engagement -mittaristoa. Sen tulos oli arviolta yhdistyksen jäsenten
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sekä muiden aktiivien alumnien osalta vuonna 2019:
Alumni Ambassadors (10-21 pistettä) = 450 hlö, 6,05 %
Connected and Proud (4-9 pistettä) = 2320 hlö, 31,20 %
Peaking Over the Fence (1-3 pistettä) = 4108 hlö, 55,25 %

KAKSOISJÄSENYYDET, RYHMÄT JA KLUBIT
Kaksoisjäsenyysyhteistyötä ja yhteistyötä itsenäisten alumniryhmien ja yhdistyksen kanssa jatkettiin.
Helsingin yliopiston professorien puolisot ry:n kanssa yhteistyö jatkui entisellään. Yhdistys jatkoi
kaksoisjäsenyyssopimustaan HYY-seniorit ry:n kanssa. Biotekniikan alumnien, Helsingin yliopistomuseon ystävien, Promootion ystävien, TKT-alumni ry:n, Kansantaloustieteen alumnit Helsingin
yliopistossa ry:n, Historian alumnit, Soc&Koms vänner rf:n ja Teologian alumnien (ent. Jalumnit)
kanssa yhteistyö jatkui entisellään.
Yhdistyksen keskeinen rooli kansainvälisten alumniklubien perustamisessa muuttui. Hallituksen
kokouksessa 11.6.2019 päätettiin, että vastuu klubeista siirretään yliopistolle. Klubien toiminnan
tukeminen ja kehittäminen siirtyi Helsingin yliopistolle. Yliopisto lupasi tuottaa vastaavia palveluita
kuin yhdistys on tähän asti tuottanut klubeille. Paikallisklubien jäsenet, jotka ovat yhdistyksen jäseniä, pysyvät jäseninä normaalisti. Paikallisklubit päättävät itsenäisesti suhteestaan yliopistoon.
Muutosilmoitusta paikallisklubeille ei tehty vuonna 2019.
Sweden Alumni Clubin hallituksen jäsenet kaudella 2019 - 2020 olivat Rasmus Firon (pj), Kate
Sevón, Reija Andersson Tuomaala, Anne Appehl, Kirsi Lehtoviita, Nicola Nymalm, Ragna Rönnholm
ja Barbro Widing. Jäseniä klubissa oli vuoden lopussa 67.
EU Alumni Clubin hallituksen jäsenet kaudelle 2019-2020 olivat Saara Harjula (pj), Virve Indren,
Pekka Rislakki, Salla Saastamoinen, Emily Tullberg, Päivi Valkama ja Minna Wilkki. Jäseniä klubissa
oli vuoden lopussa 102.
China Alumni Clubin hallituksen jäsenet kaudella 2017-2018 olivat Chen Yifeng (puheenjohtaja) ja
Li Ying (varapuheenjohtaja). Hallituksen muut jäsenet ovat Xiaoyulong Chen, Harri Järveläinen,
Qiao Mingqiang, Pauli Peräinen, Pekka Rislakki ja Li Tian. Jäseniä klubissa oli vuoden lopussa 204.
Alumniyhdistyksen ja urapalveluiden perustama kansainvälisten alumnien verkosto University of
Helsinki International Alumni Networkin toiminta jatkuu.
Helsingissä, 10. kesäkuuta 2020
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