TOIMINTASUUNNITELMA 2021
Vuosi on yhdistyksen strategiakauden 2021-2024 ensimmäinen toimintavuosi. Yhdistys tuo
iloa, hyötyä ja merkityksellisyyttä elämään tarjoamalla toimintaa, joka mahdollistaa eri alojen
ja ikäryhmien alumnien väliset kohtaamiset. Näin yhdistys täydentää ja rikastuttaa Helsingin
yliopiston alumnitoimintaa.
Korona-pandemian takia yhdistys järjestää pääosan toiminnastaan etänä ja yleisötilaisuuksien
osallistujamääriä rajoitetaan niin kauan kuin rajoitussuositukset ovat voimassa.
Strategiakauden tavoitetila on, että Alumniyhdistys on itsenäinen, tunnistettava ja osallistava
Helsingin yliopiston arvostama kumppani.
Yhdistyksen tapahtumien ja viestinnän tavoitteena on, että alumnit kokevat olevansa osa
innostavaa ja hyödyllistä akateemista yhteisöä. Yhdistyksen hallitus ja sen työryhmät
suunnittelevat ja mahdollistavat alumnien poikkitieteelliset kohtaamiset ja itsensä
kehittämisen. Yhdistys tarjoaa kiinnostavaa ohjelmaa kaiken ikäisille ja kaikkialla asuville
alumneille.
Toiminnan painopisteet
1.
2.
3.
4.

Toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäinen
Jäseniä innostava ja osallistava toiminta
Tunnistettava ja omintakeinen ilme ja viestintä
Helsingin yliopiston arvostama kumppani
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Uudet ja perinteiset tapahtumat
Yhdistys vahvistaa toiminnallaan alumnien yhteisöllisyyttä sekä alumnien, yliopiston
henkilökunnan ja opiskelijoiden välisiä yhteyksiä järjestämällä toimintaa, joka mahdollistaa
luontevan vuorovaikutuksen.
Yhdistys jatkaa toimivaksi todettua ja silti uutuuksia tarjoavaa tapahtumatoimintaa.
Yhdistyksen perinteiset tapahtumat ja sarjat – Vuoden Alumni -luento, Alumnijuhla,
Kirjallisuuspiiri, Kulttuuritreffit sekä Alumnimatkat – kokoavat jäseniä jatkossakin. Lisäksi
aloitetaan Nobel-aiheinen tiedetapahtuma.
Strategiakauden tavoitteena on 2–3 jäseniä hyödyttävää uutta tapahtumakumppanuutta.
Tapahtumien sisältöä kehitetään entistä monipuolisemmaksi, ja pääosin niitä voi seurata myös
virtuaalisesti. Jäsenet saavat mahdollisuuden osallistua yhteistyökumppaneiden kiinnostaviin
tapahtumiin tai tapahtumiin, joihin liittyy alumneille suunnattua ohjelmaa. Yhdistys pyrkii
pitkäaikaisiin kumppanuuksiin samanhenkisten tiedettä ja sivistystä arvostavien tahojen
kanssa. Näitä ovat mm. Tieteellisten Seurain Valtuuskunta, Heureka, Hanasaari ja useat
kustantamot.
Yhdistys huomioi Helsingin yliopiston vuosikellon mukaiset juhlat järjestämällä näitten
yhteyteen toimintaa (mm. lukuvuoden avajaiset, tiedekuntien promootiot, Fuksiseikkailu jne).
Koronatilanteesta johtuen alumnimatkoja tehdään rajallisesti siten, että syksyyn on
suunniteltu yksi ulkomaanmatka. Päivämatkoja tehdään kotimaan kiinnostaviin kohteisiin.
Jäsenedut
Jäsenetuyhteistyötä jatketaan mm. Gaudeamuksen, Radion sinfoniaorkesterin, UniCafén ja
UniSportin kanssa. Yhdistys hankkii uusia jäsenetukumppaneita.
Vahvistetaan yhdistyksen identiteettiä
Yhdistys päivittää ilmettään ja viestintäänsä tavoittaakseen jäsenensä tehokkaasti. Alkuvuoden
jäsenkirje kertoo yhdistyksen suunnitelmista. Koska pääosa jäsenistä käyttää sähköisiä
viestimiä, tapahtumatarjonta on esillä verkkosivuilla (www.alumniyhdistys.fi) ja sähköisessä
jäsenkortissa. Sähköpostiviestintä säilyy keskeisimpänä jäsenviestinnän muotona.
Yhdistys jatkaa lokakuussa 2020 aloitettua AlumniAjatus-blogia tavoitteena julkaista keväällä
ja syksyllä 8–10 blogikirjoitusta. Yhdistys viestii suomeksi ja ruotsiksi, osin myös englanniksi.
Läsnäoloa sosiaalisessa mediassa (mm. Twitter, Facebook, LinkedIn) vahvistetaan.
Jäsenrekisterin ansiosta yhdistys varmistaa laadukkaan alumnipalvelukokemuksen. Tämä luo
perustan yhdistyksen maineelle itsenäisenä, tunnistettavana ja osallistavana Helsingin
yliopiston kumppanina.
Kuunnellaan ja osallistetaan alumneja
Alumniyhdistys kuuntelee alumneja ja toteuttaa saamiaan ideoita, jotta alumnit voivat kehittää
osaamistaan koko elämänsä ajan. Tehokas palautejärjestelmä on keskeinen työkalu
osallistamisen ja toiminnan kehittämisessä. Jäseniltä pyydetään ehdotuksia tapahtumista ja
jäseneduista sekä Vuoden Alumnin 2022 ja luottamushenkilöiden valinnasta. Toteutetaan
sähköinen jäsenkysely syksyllä. Se on tehty viiden vuoden välein. Alumniyhdistyksen
keskeinen periaate on, että toimintaa ideoimassa ja toteuttamassa ovat aktiiviset jäsenet.
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Uusiutuminen ja jäsenhankinta
Riittävä määrä jäseniä on elinehto, koska pääosa tuotoista saadaan jäsenmaksuista.
Tapahtumien ollessa vielä rajoitettuja harkitaan houkuttelevia jäsenkampanjoita kohdistuen
etenkin niihin tiedekuntiin, joista on vähemmän jäseniä. Rohkaistaan alumneja hankkimaan
lähipiiristään uusia jäseniä.
Identifioidaan yhteistyötahoja, joiden kanssa ideoidaan pienimuotoista sivistysaiheista
projektitoimintaa. Tällaisia ovat mm. tiedekuntien alumnitoimijat ja muut osaamista
painottavat yhdistykset. Projektien avulla on mahdollisuus kehittää ja uudistaa toimintaa. Ne
ovat myös varainhankinnan muoto.
Vapaaehtoistyö
Alumneilla on paljon työelämäkokemusta ja intoa antaa osaamistaan yliopistoyhteisön
käyttöön. Yhdistysmuotoinen toimija voi myös ottaa kantaa yliopiston puolesta puolustamalla
osaamista ja jatkuvaa osaamisen kehittämistä yhteiskunnan kantavana voimana.
Yhdistys mobilisoi alumnit kulloinkin meneillään olevaan akateemiseen vapaaehtoistyöhön,
jonka tarpeet määritellään yhdessä yliopiston eri toimijoiden ja yksiköiden kanssa.
Yhteistyötahoja ovat muun muassa Helsingin yliopiston viestintä- ja yhteiskuntasuhteet,
urapalvelut, tiedekunnat sekä tutkimuksen ja opetuksen toimialat. Yhdistys tukee eri
alumniryhmien toimintaa tarjoamalla rekisteri- ja viestintätukea sekä järjestämällä tapaamisia
ja yhteisiä tilaisuuksia.
Yhdistys kehittää ja arvioi Alumni Ambassador -palvelun toimivuutta. Alumni Ambassadorit eli
”lähettiläät” voivat vastata opiskelijoiden kysymyksiin, vinkata työ- tai harjoittelupaikoista ja
arvioida ansioluetteloita.
Uudet ohjelma- ja tapahtumasarjat
Yhdistys aloittaa kaksi uutta ohjelmasarjaa: Alumnitarinat ja Tulevaisuuden vaikuttajat.
Alumnitarinoissa käsitellään tämän päivän työelämän haasteita ja mahdollisuuksia. Näissä
lyhyissä videohaastatteluissa alumnit kertovat työelämässä merkitykselliseksi kokemistaan
opeista. Tavoite on tehdä keväällä ja syksyllä yhteensä 8–10 eri ikäisten ja eri koulutuksen
omaavien alumnien haastatteluja ja jakaa ne YouTubessa. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden
työllistymistä ja työelämässä olevien verkostoitumista.
Tulevaisuuden vaikuttajat -tapahtumasarjassa opintonsa loppuvaiheessa olevat tai vastikään
valmistuneet pääsevät tutustumaan eri alojen yrityksiin. Tapahtumien muoto suunnitellaan
opiskelijoita – tulevaisuuden vaikuttajia – kiinnostaviksi.
Yhdistys jatkaa aiemmin työmuotona ollutta Host Family -palvelua, jossa alumnit tarjoavat
kansainvälisille vaihto-opiskelijoille mahdollisuuden tutustua suomalaiseen arkeen
yhdistyksen jäsenten perheissä.
Helsingin yliopiston HelsinkiAlumni -yksikkö ja yhdistys täydentävät toistensa toimintaa
yhteisen, jatkuvasti päivitettävän toimenpidesuunnitelman avulla. Tavoite on tehdä
pitkäjänteistä yhteistyötä valittujen teemojen parissa, joista esimerkkejä ovat kestävä kehitys
ja elinikäinen oppiminen. Järjestetään yhdessä mm. Arvokahvila, jossa pohditaan alustusten ja
keskustelujen muodossa Helsingin yliopiston ja yhdistyksen arvojen toteutumista arjessa ja
työssä.
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Vuosikello
Tammi-helmikuu
Jäsenkirje
Kirjallisuuspiiri
Tiedeklubi
Arvokahvila yhdessä HelsinkiAlumnin kanssa
Tulevaisuuden vaikuttaja -yritystapahtuma
Maalis-huhtikuu
Vuoden Alumni 2021 -luento
Kirjallisuuspiiri
Tiedeklubi
Tietokirjaklubi
Ilja Repin -näyttelyyn tutustuminen
Kestävän kehityksen yhteistyö HelsinkiAlumnin kanssa
Touko-kesäkuu
Kotimaan kevätretki
Tripla-baletti
Opiskelijatilaisuus yhdessä HelsinkiAlumnin kanssa
Tulevaisuuden vaikuttaja -yritystapahtuma
Nobel-tiedetapahtuma
Heinä-elokuu
Toimisto lomalla
Syksyn toiminnan viimeistelyä
Kotimaan kulttuuriretki
Fuksiseikkailu
Tulevaisuuden vaikuttaja -yritystapahtuma
Syys-lokakuu
Jäsenkysely
Kirjallisuuspiiri
Tiedeklubi
Alumnimatka Lappiin
Marras-joulukuu
Alumnijuhla, jossa Vuoden Alumnin 2022 valinta
Kirjallisuuspiiri
Tiedeklubi
Vuosikokous
Joulutilaisuus Host Family -perheille
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