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HALLINTO  

Vuosi 2020 oli Helsingin yliopiston alumni ry – Helsingfors universitets alumner rf:n 30. toiminta-
vuosi. 

Yhdistyksen valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Leena Niemistö ja hallituksen puheenjohtajana 
Reidar Wasenius. Valtuuskunnan 1. varapuheenjohtajana toimi Alexander Bargum ja 2. varapu-
heenjohtajana Juha Jolkkonen. Hallituksen varapuheenjohtajana toimi Marjo T. Nurminen ja talous-
työryhmän puheenjohtajana Antti Arjava. Hallitus kokoontui 12 kertaa, näistä 9 kertaa sähköisesti. 
Kokoukset pidettiin kokoushuone Kulmaneukkarissa Porthaniassa ja Teams-sovelluksen avulla. 
Hallituksen sihteerinä toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja Johanna Reiman sekä vt. toiminnanjoh-
taja Jenny Österman. Valtuuskunta kokoontui 14.9.2020 Leena Niemistön johdolla Helsingin yli-
opiston Minerva -salissa Siltavuorenpenkereellä keskustelemaan Alumniyhdistyksen uudesta stra-
tegiasta. Valtuuskunnan puheenjohtajisto tapasi kansleri Kaarle Hämerin 3.9.2020 uuden sopimuk-
sen tiimoilta.   

VALTUUSKUNTA 2020 

Hallituksen puheenjohtaja Leena Niemistö, Suomen Kansallisooppera ja baletti sr ja Oopperan ja 
baletin tukisäätiö sr (puheenjohtaja) 
Konsernijohtaja Alexander Bargum, Algol (1. varapuheenjohtaja) (UUSI) 
Toimialajohtaja Juha Jolkkonen, Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki (2. varapuheenjoh-
taja) 
Vapaa kirjoittaja ja luonnonsuojelija Heidi Andersson, Suomen WWF:n hallitus 
Professori Seppo Honkapohja, Aalto-yliopisto 
Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, Maa- ja metsätalousministeriö (UUSI) 
Varatuomari Taisto Hujala, Sampo Ryhmä, If Vahinkovakuutus  
Asiamies / johtava asiantuntija Carmela Kantor-Aaltonen, Suomen Bioteollisuus ry ja Kemianteolli-
suus 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 
Johtaja Mari Pantsar, Hiilineutraali kiertotalous, Sitra 
Senior Advisor Jari Pitkälä, Bravedo Oy 
Kirkkoneuvos Leena Rantanen, Kirkkohallitus (UUSI) 
Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, Helsingin kaupunki 
Keskustakirjasto Oodin johtaja Anna-Maria Soininvaara, Helsingin kaupunki 
Aiempi valtiosihteeri Peter Stenlund, Ulkoasiainministeriö 
Myynti- ja asiakkuusjohtaja Mikko Surakka, Pharmia Oy 
Toiminnanjohtaja Tuija Talvitie, Crisis Management Initiative CMI 
Suurlähettiläs Teemu Tanner, Suomen Pariisin-suurlähetystö 
Väitöskirjatutkija, FM Pia Widén (UUSI) 
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HALLITUS 2020 

Toimitusjohtaja Reidar Wasenius, FiBAN (puheenjohtaja) (kok. 12/12)  
Tietokirjailija ja tiedetoimittaja Marjo T. Nurminen (varapuheenjohtaja) (kok. 10/12) 
Yliasiamies Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto (kok. 12/12) 
Väitöskirjatutkija Ville Aula, London School of Economics and Political Science (UUSI) (kok. 11/12) 
ELT Tuula Honkanen-Buzalski (kok. 12/12) 
FT Tarja Kohila (kok. 10/12) 
Viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari, Helsingin yliopisto (UUSI) (kok. 7/12) 
FT Sole Molander, Arctic Nutrition Oy (kok. 12/12) 
FT, lehtori (emer.) Sinikka Sahi, Helsingin Normaalilyseo (UUSI) (kok. 11/12) 
Liiketoiminnonoista vastaava johtaja Tuomas Salusjärvi, Valio (UUSI) (kok. 10/12) 
Työelämäprofessori Pekka Sauri, Helsingin yliopisto (UUSI) (kok. 8/12) 
Ylilääkäri Jan Schugk, Varma (UUSI) (kok. 12/12) 

TILINTARKASTAJAT 

Vuonna 2020 yhdistyksen tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö KPMG päävastuullisena tilin-
tarkastajana KHT Turo Koila ja toiminnantarkastajana Kyllikki Pankakoski. Toiminnantarkastajan 
varahenkilönä toimi Marsa Bäck. 

TOIMISTO 

Yhdistyksen uudeksi toiminnanjohtajaksi palkattiin FM Johanna Reiman, joka toimi tehtävässä 1.6.-
30.11.2020. Vt. toiminnanjohtajana toimi FM Jenny Österman ajalla 1.1.-31.5.2020 sekä 1.12.2020 
alkaen. Kampanjavastaavana työskenteli FM Johanna Fagerström. Hänen viikkotyöaikansa oli 10-15 
tuntia aikavälillä 1.1.-30.6.2020, minkä jälkeen hän työskenteli 80 % työajalla 1.8.2020 alkaen. 
Sonja Sipponen työskenteli osa-aikaisena toimistotyöntekijänä 31.5.2020 saakka. Yhdistyksen va-
paaehtoistyöprojekti oli tauolla koronarajoituksista johtuen.  

VUOSIKOKOUS  

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin virtuaalisesti 19.11.2020 Helsingin yliopis-
ton juhlahuoneistossa (Unionikatu 33). Kokoukseen osallistui 38 jäsentä. Vuosikokouksessa vahvis-
tettiin vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja 
muille tilivelvollisille. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja ta-
lousarvio, valittiin tilintarkastusyhteisö, päätettiin puheenjohtajien, hallituksen jäsenten ja tilintar-
kastajien palkkioista ja valittiin uudet jäsenet erovuoroisten tilalle hallitukseen ja valtuuskuntaan. 
 
Hallitus esitti vuosikokoukselle, että jäsenmaksua korotetaan kolmella eurolla vuonna 2021. Lisäksi 
ne jäsenistä, jotka haluavat painetun Yliopisto-lehden, maksavat siitä 30 euroa / vuosikerta / koti-
talous. Jäsenmaksumuodoiksi vahvistettiin:  
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JÄSENMAKSU 2021  

 2021 2021-2023 Kertamaksu 

Yksi henkilö 39 € 117 €  

Pariskunta 59 € 177 €  

AlumniFuksi 20 €   

Ainaisjäsenyyys   500 € 

 

Todettiin, että yhdistyksen puheenjohtajistosta yhden tulee sääntöjen mukaan vaihtua. Puheenjoh-
tajaksi valittiin Leena Niemistö, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Alexander Bargum ja 
toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Taisto Hujala. Sääntöjen edellyttämän ruotsinkielisyyden to-
dettiin näin täyttyvän.  
 
Valtuuskunnasta olivat kahden kauden jälkeen erovuorossa Heidi Andersson, Seppo Honkapohja, 
Juha Pekka Katainen, Kirsi Komi, Peter Stenlund ja edesmennyt Tuija Talvitie. Valtuuskunnan uu-
siksi jäseniksi kaudelle 2021-2023 valittiin Maria Fredriksson-Ahomaa, Sami Heistaro, Teemu Laa-
jasalo, Erkki Liikanen, Mikko Myllykoski, Jan D. Oker-Blom, Liisa Suvikumpu ja Pekka Sauri.   

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Sole Molander ja Reidar Wasenius. Lisäksi Päivi Korpisaari 
ja Pekka Sauri ilmoittivat päättävänsä kautensa vuoden 2020 loppuun. Antti Arjava ja Tarja Kohila 
valittiin toiselle kaudelle. Hallituksessa jatkoivat Ville Aula, Tuula Honkanen-Buzalski, Marjo Nur-
minen, Sinikka Sahi, Tuomas Salusjärvi ja Jan Schugk. Uusiksi jäseniksi valittiin Riikka Heikinheimo, 
Eero Kärki, Kristiina Mukala ja Marja-Liisa Niinikoski.  

TOIMINTA 

TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET  

Koronakriisi vaikutti huomattavasti yhdistyksen tapahtumatarjontaan ja tapahtumien toteutuk-
seen. Yhdistys kunnioitti viranomaissuosituksia, ja tavanomaista alumniohjelmaa oli tarjolla vä-
hemmän kuin tavallisesti. Yhdistys panostikin laadukkaaseen virtuaaliohjelmaan kuten Iran maail-
malla -keskustelutilaisuuteen ja webinaareihin. Myös vuosikokous ja Alumnijuhla toteutettiin virtu-
aalisesti.  

Tapaamiset hoidettiin etäyhteyksien kautta ja podcasteja sekä suoratoistotilaisuuksia olikin laajasti 
tarjolla. Tämä osoittautui hyvin toimivaksi konseptiksi ja osallistujamäärät kasvoivat osassa tapah-
tumissa aiempaa suuremmaksi. Hybriditapahtumia jatketaan tulevina vuosina, jotta jäsenet voivat 
paikasta riippumatta osallistua yhdistyksen tilaisuuksiin.  

Vaikka useita tapahtumia jouduttiinkin perumaan tai siirtämään, niin yhdistyksen itsensä järjestä-
miä ja yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä toteutettuja tapahtumia oli runsaasti. Tapahtu-
mat saivat hyvää palautetta osallistujille tehdyissä palautekyselyissä. Tapahtumista moni tehtiin 
yhteistyössä yliopiston eri yksiköiden, urapalveluiden, ylioppilaskunnan, itsenäisten alumniryh-
mien ja kaksoisjäsentahojen sekä muiden yhdistysten, kulttuuritoimijoiden ja seurojen kanssa. 

Vuonna 2020 yhdistys jatkoi yhteistyötään Hanasaaren Ruotsalais-Suomalainen Kulttuurikeskuk-
sen sekä John Nurmisen Säätiön kanssa ja yhdistyksen jäsenet kutsuttiinkin webinaariin Meri hä-
dässä 27.3.2020 ja Itämeripäivään 27.8.2020. Uutena avauksena järjestettiin virtuaalinen Alumnit 
maailmalla – Iran ihan oikeasti -tapahtuma Iranin politiikasta, kulttuurista, koulutuksesta ja 
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tulevaisuudesta. Tapahtumassa korostettiin alumnilta alumnille jaettavaa tietoa ja lisäarvoa. Tilai-
suudessa suurlähettiläs Keijo Norvanto, professori Anna Mauranen, oikeustieteen alumni Martti 
Timgren ja Suomen Lähi-idän instituutin säätiön asiamies FT Inka Nokso-Koivisto keskustelivat 
matematiikan alumnin Susanna Miekk-ojan johdolla. AlumniForumissa Vuoden Alumni 2020 Ilkka 
Herlin luennoi aiheesta Entä jos voimme päästä tuhoavasta parantavaan luontosuhteeseen? Elää 
harmoniassa osana luontoa? Kulttuuritreffeillä vierailtiin mm. Designmuseo Arabiassa ja nähtiin 
Tove-elokuvan ennakkonäytös ennen maailman ensi-iltaa. Alumniyhdistyksen jäsenet pääsivät seu-
raamaan eri alojen huippututkimuksen saavutuksia Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan kanssa 
järjestetyssä Tiedeklubi-ohjelmasarjassa. Vuosikokous ja Alumnijuhla pidettiin poikkeustilanteesta 
johtuen virtuaalisesti. Christine ja Göran Schildtin säätiön kanssa suunniteltu luentosarja siirrettiin 
keväälle 2021.   

Maaliskuussa COVID-19-pandemia aiheutti usean kevään tapahtuman peruuntumisen tai siirtämi-
sen. Syksyllä totuteltiinkin hybridi- ja virtuaalitapahtumien haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 

Yhdistyksen käyttämän Lyyti-tapahtumahallintaohjelman avulla tapahtumien ilmoittautumiskäy-
tännöt ja palautekyselyt automatisoitiin mm. QR-koodien, automaattisten jonotuslistojen pur-
kuominaisuuden ja ajastettujen palautekyselyiden avulla.  

Kaikkiin tilaisuuksiin ilmoittautuneiden määrä oli yhteensä noin 2750 henkilöä. Etäyhteydellä osal-
listuneiden määrää ei pystytty varmuudella laskemaan, joten tarkkaa lukua osallistujista ei ole saa-
tavilla vuonna 2020. Tapahtumien jälkeen ilmoittautuneilta kerättiin palautetta sekä joka tapahtu-
malle Net Promoter Score (NPS) -luku, joka vuonna 2020 oli noin 84 % (skaala -100 % - +100 %). 

Yhdistys järjesti vuoden aikana mm. seuraavat tapahtumat:  

14.1.2020 Kulttuuritreffit: Helsingin Oopperayhdistys, 12.2.2020 Kulttuuritreffit: Nykytaiteen mu-
seo Kiasma, 10.3.2020 Kulttuuritreffit: Designmuseo Arabia, 11.8.2020 Kulttuuritreffit: Vincenzo 
Bellinin Norma-ooppera, 1.10.2020 Kulttuuritreffit: Tove-elokuvan ennakkonäytös, 15.10.2020 
Kulttuuritreffit: Amos Rex – Egyptin loisto -näyttely 

10.2.2020 Kirjallisuuspiiri: Aino Sibelius keskiössä, 14.9.2020 Kirjallisuuspiiri: Henrik Knif, 
12.10.2020 Kirjallisuuspiiri: Anni Kytömäki, 30.11.2020 Kirjallisuuspiiri: Tero Valkonen, 
14.12.2020 Kirjallisuuspiiri: Väinö Linna 100 vuotta. 

14.2.-23.2.2020 ja 28.2.-8.3.2020 Egypti ja faaraoiden Niili  

27.2.2020 Alumnipäivä: Tutkiva mieli, oppiva yhteisö 

4.3.2020 Tietokirjaklubi: Lasten tietokirjallisuus ja 23.11.2020 Tietokirjaklubi: Elämä, terveys ja 
sairaus 

5.3.2020 Kulttuurihistoriallinen iltapäivä Kansallisteatterissa 

27.3.2020 Webinaari: Meri hädässä – Kulttuurin ja luonnon välinen vuoropuhelu. Tilaisuuden jär-
jestivät John Nurmisen säätiö, Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Ruotsin suurlä-
hetystö ja Helsingin yliopiston alumniyhdistys. 

8.4.2020 Poikkeuslinjalla: Miten taloustaantumasta toivutaan? ja 29.4.2020 Poikkeuslinjalla: Mitä 
korona-exit saa maksaa? 

12.5.2020 Webinaari Kirjailijatreffit: Nationen. Kirjailija ja freelance-journalisti Michaela von Kügel-
gen, haastattelijana Nylands Nationin kuraattori Anna Öhman.  

27.5.2020, 28.10.2020, 25.11.2020 ja 16.12.2020 Podcast: Tiedeklubi 
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16.9.2020 Itämeren tarina. Tietokirjailija ja tiedetoimittaja Marjo T. Nurminen ja Euroopan histo-
rian professori Laura Kolbe. 

8.10.2020 ja 13.10.2020 Virtuaalinäyttelyt Digimuseossa. Suomen maatalousmuseo Sarka, Apteek-
kimuseo & Qwenselin Talo.  

4.11.2020 Alumnit ja maailma – Iran ihan oikeasti. 

12.11.2020 Soc&Kom-Dagen 2020.  Tilaisuus järjestettiin suoratoiston kautta.  

19.11.2020 Alumnijuhla ja Vuoden Alumnin 2021 valinta. Tilaisuus järjestettiin suoratoiston 
kautta.  

19.11.2020 Helsingin yliopiston alumni ry:n vuosikokous. Tilaisuus järjestettiin suoratoiston 
kautta. 

JÄSENEDUT  

Jäseneduista Yliopisto-lehti oli edelleen yksi tärkeimmistä. Sen vuosikerta, 10 numeroa, toimitettiin 
siitä maksaneille painettuna kotiin tai työpaikalle. Ainaisjäseniltä pyydettiin myös erikseen maksua 
painetusta Yliopisto-lehden vuosikerrasta. Kolmen vuoden jäsenyyden Yliopisto-lehdellä maksa-
neille jaettiin painettu lehti automaattisesti. Yliopisto-lehden näköispainoksen välitys yhdistyksen 
jäsenille lopetettiin. Toinen suosittu jäsenetu oli Gaudeamuksen tarjoamat kuukauden kirjaedut.  

Jäsenet saivat UniCafén lounaan henkilökuntahintaan, Sanoma Media Finlandin lehdistä alennusta 
jopa 40 %, Ulkopolitiikka-lehden tilauksista alennusta 15 %, businesslehti Forumin puoleen hin-
taan, Ylioppilaslehden puoleen hintaan, Gaudeamuksen kirjoista alennusta 20-40 % ja SKS:n kir-
joista alennusta 25-40 %. Yhteistyö Radion sinfoniaorkesterin kanssa jatkui. UniSport tarjosi jäse-
nille kausikortin, kurssit, valmennus- ja testauspalvelut sekä hieronnan etuasiakashintaan. Kansal-
listeatterin näytöksiä etuhintaan ja John Nurmisen säätiön 20 % alennusta kirjoista jatkettiin. 
AlumniFuksit, joiden valmistumisesta oli korkeintaan kaksi vuotta, saivat kausikortin henkilöstö-
hintaan ja kurssit sekä yksilöpalvelut etuasiakashintaan. Koronapandemia vaikutti negatiivisesti 
jäsenetuihin, kuten RSO:n kausikorttitarjoukseen, Kansallisteatterin jäsenetunäytöksiin ja UniCafén 
lounasetuun. Näitä ei ollut tarjolla loppukeväällä tai syksyllä 2020.  

TUOTTEET JA PALVELUT 

Alumniverkkokauppa toimi osoitteessa www.alumnikauppa.fi. Kaupassa myytiin Professorien puo-
lisoiden adresseja, Alumniyhdistyksen haalarimerkkejä, alumnien suunnittelemaa viinilasia, uni-
maskeja sekä yhteistyötahojen kirjoja kuten Asko Mäkelän ja Outi Poppin toimittamaa kirjaa Vanha 
palaa, Hannu Nurmion Dumari – Kohdusta hautaan ja paratiisin puutarhaan -elämäkertaa signee-
rattuna, Ilkka Niiniluodon Hyvä elämä -kirjaa signeerattuna, Matti Klingen Helsingin yliopiston histo-
riaa ja Krister Höckerstedtin kirjaa Lever för livet. Kaupan kautta pystyi myös maksamaan osallistu-
mismaksun osaan Kulttuuritreffeistä kuten Tove-elokuvan ennakkonäytökseen ja museovierailui-
hin.   
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JÄSENTIEDOTUS 

Yhdistyksen uudistuneet verkkosivut julkaistiin alkuvuodesta osoitteessa www.alumniyhdistys.fi. 
Yhdistyksen sähköpostiosoitteet muuttuivat muotoon hy@alumniyhdistys.fi, hu@alumnforenin-
gen.fi ja uh@alumniassociation.fi.  

Viestintä sai paljon kiitosta jäseniltä. Asiakaspuhelin ja sähköposti olivat ahkerassa käytössä. Jäsen-
ten asiointi toimistolla oli rajallista koronapandemian rajoituksista johtuen. Asiakaspalvelu keskit-
tyi jäsenten tietojen päivittämiseen, tapahtumakyselyihin ja sähköisen jäsenkortin latauksen ohjeis-
tukseen. Tilaisuuksien korkea ilmoittautumisprosentti oli tehokkaan viestinnän tulosta.  

Yhdistys käytti viestinnässään MailChimp-ohjelmaa. MailChimp mahdollisti visuaalisesti houkutte-
levampien viestien luomisen. Todettiin, että jos jäsen poistaa itsensä Alumniyhdistyksen Mail-
Chimp-sähköpostilistalta, hän ei sen jälkeen saa ainoatakaan viestiä yhdistykseltä. Siksi tietoa kos-
kien jäsenmaksua ja vuosikokousta lähetettiin myös Outlook-sähköpostiohjelman kautta. Yhdistyk-
sen sähköposteja toiminnasta lähetettiin yhteensä noin 180 vuonna 2020.  

Yhdistyksen viestintä kohdistettiin suurilta osin jäsenten valitsemien kiinnostusten kohteiden mu-
kaan. Lähes 85 prosenttia jäsenistä oli vuoden loppuun mennessä muokannut rekisteriprofiiliaan 
kiinnostuksensa mukaisesti. Profiiliin voi valita seuraavat aihealueet: 1) Akateeminen vapaaehtois-
työ yhdistyksen parissa, 2) Tiedeaiheiset tapahtumat kuten luennot ja seminaarit, 3) Verkostoitu-
misen mahdollistavat tapahtumat ja juhlat, 4) Työhön ja uraan liittyvät tapahtumat sekä koulutus,  
5) Kulttuuritapahtumat, 6) Yhteiskuntakysymykset, 7) Terveys ja lääketiede, 8) Ympäristö ja kes-
tävä kehitys, 9) Talous ja elinkeinoelämä, 10) Alumnimatkat, 11) Liikunta, 12) Alumnituotteet ja -
alennukset. Näiden sekä demografisten ja oppialakohtaisten tietojen perusteella yhdistys teki koh-
dennettua viestintää. Viestinnän segmentoinnilla onnistuttiin tarjoamaan alumneille mahdollisuus 
myös poikkitieteellisiin kohtaamisiin. Viestien segmentointi ja räätälöinti onnistui hyvin Salesfor-
cen jäsenrekisteripalvelun kautta. 

Jäsenille postitettiin 68-sivuinen jäsenkirje 28.1.2020 suomeksi ja ruotsiksi. Jäsenkirjettä ei tuo-
tettu englannin kielellä vuonna 2020. Viestintä määriteltiin viikoittain koskien kaikkia kanavia: säh-
köposti, kotisivut, sähköinen jäsenkortti, Facebook, LinkedIn ja Instagram. Yhdistyksen Facebook-
sivuja seurasi loppuvuodesta 2138 henkeä ja suljettuun LinkedIn-ryhmään kuului 1113 jäsentä. 
LinkedIn-ryhmässä välitettiin työ- ja harjoittelupaikkoja yhteistyössä mm. yliopiston urapalvelui-
den kanssa ja toteutettiin Alumni Ambassador -palvelua.  

Uutena avauksena syksyllä 2020 lanseerattiin AlumniAjatus-blogi yhdistyksen verkkosivuilla. Blo-
gin tarkoituksena oli tuoda esiin Helsingin yliopiston alumni ry:n jäsenten mietteitä tieteestä ja elä-
mästä. Blogikirjoitus lähettiin yhdistyksen jäsenille noin kerran kuukaudessa. Kaiken kaikkiaan jul-
kaistiin viisi blogikirjoitusta. Blogia jatketaan vuonna 2021.    

Yhdistys teki myös video- ja podcastviestintää. Alumniyhdistys jakoi keskimäärin kerran kuukau-
dessa perjantaisin videon tai podcastin jäsenilleen herättämään keskustelua ajankohtaisista ai-
heista. Tavoitteena oli huomioida erityisesti ne alumnit, joille kiire on arkea ja luentotilaisuuksiin 
osallistumiseen ei ole aikaa tai mahdollisuutta. Jaettavat videot valittiin seuraavin kriteerein: ajan-
kohtaisia, informatiivisia, kiinnostavia, aiheen hyvin kiteyttäviä sekä tarpeeksi lyhyitä. Suurin osa 
jaetuista videoista oli Tiedeklubien tallenteita, jotta kiinnostavaa keskustelua pystyi seuraamaan 
ympäri Suomen. Yhdistys pyrki priorisoimaan Helsingin yliopiston Unitube-tallenteita silloin, kun 
ne täyttivät edellä mainitut kriteerit. Video- ja podcastviestintä oli suosittua.  
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JÄSENHANKINTA  

Tuloksellisimmat jäsenhankintakampanjat on toteutettu tapahtumissa ja messuilla. Koronapande-
mian aiheuttamien rajoitusten vuoksi jäsenhankintaa ei pystytty toteuttamaan aiempien vuosien 
tapaan. 

Jokaisessa Alumniyhdistyksen tai yhteistyökumppanin kanssa toteutetun tapahtuman ilmoittautu-
mislomakkeessa oli mahdollisuus liittyä Alumniyhdistyksen jäseneksi. Tämän jäsenhankintatavan 
kautta yhdistys sai vuoden aikana noin parikymmentä uutta jäsentä.  

Tehokkaat maksumuistutusprosessit jatkuivat jäsenkadon välttämiseksi. Tulokset olivat hyvin 
myönteisiä. Peräti 4092 jäsentä oli maksanut jäsenmaksunsa 19.2.2020, kun jäseniä oli yhteensä 
7364. Määrä oli suurin piirtein sama kuin edellisenä vuonna. Huhtikuun lopulla 5401 jäsentä 
6990:stä jäsenestä oli maksanut jäsenmaksunsa. Elokuussa lähettiin jäsenmaksumuistutus reilulle 
1100:lle alumnille. Lähes 290 alumnia maksoi jäsenmaksunsa muistutuksen johdosta ja lokakuussa 
84 % jäsenistä oli maksanut jäsenmaksunsa vuodelle 2020. Yhdistyksen uusi Salesforce-jäsenrekis-
terialusta toimi edellistä paremmin ja maksuprosessi sujuivat halutulla tavalla. Loppuvuodesta jä-
senrekisteristä poistettiin tuplajäseniä ja ne jäsenet, jotka olivat jättäneet jäsenmaksunsa maksa-
matta. Huomattiin, että koronapandemialla oli vaikutus siihen, että usea jäsen erosi tai jätti vuoden 
2020 jäsenmaksun maksamatta.  Näin ollen jäseniä oli vuoden lopussa 5932.  

TALOUS 

Yhdistyksen taloustoimikunnan puheenjohtajana toimi Antti Arjava. Yhdistyksen kirjanpitoa hoiti 
Tilitoimisto Riikka Olin Ky, joka myös hoiti edellisen vuoden tapaan yhdistyksen palkanlaskennan 
ja -maksun.  

Taloudellisesti vuosi sujui ongelmitta. Vuoden 2020 tulos oli yhdistyksen oman toiminnan osalta 24 
943,95 euroa tappiollinen.  

VARAINHANKINTA 

Helsingin yliopiston alumni ry:n rahasto jakoi stipendejä opiskelun edistämiseen yhteensä 26 000 
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 yksitoista 2 000 euron stipendiä perustutkinto-
opiskelijoille, jotka tekevät ympäristötutkimukseen liittyvää pro gradu -tutkielmaa.   

Helsingin yliopiston alumni ry:n rahaston hallituksen alumnijäsenet olivat vuonna 2020 Heidi An-
dersson, Tuula Honkanen-Buzalski, Tarja Kohila, Kai Kokko, Markku Löytönen, Petri Pellikka ja Rei-
dar Wasenius.  

Alumnirahaston stipendin saivat Aino Aalto, Mirjami Kerttu Kaarina Kuutti ja Emma Linda Ellen 
Lindberg. Juha Korppi-Tommolan rahaston apurahan vastaanotti Iida-Maija Eveliina Silfverhuth. 
Ympäristön ystävät -rahaston stipendin saivat Sonja Matilda Blom, Skylar Burg, Sami Oskari Hasu-
nen, Anniina Johanna Jokinen, Vilja Johanna Jyrinki, Jonna Evelina Kangas, Henry Laine, Tuuli Va-
renka Lehmusjärvi, Roosa Meeri Marjatta Hautala, Lluis Serra Dominguez ja Pinja Iida Kasmiira Tol-
vanen.  
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KEHITTÄMISTOIMINTA  

STRATEGIA 

Yhdistyksen strategiakausi 2017-2020 päättyi. Vuonna 2020 yhdistys keskittyi erityisesti alum-
niyhteisön vahvistamiseen tarjoamalla koronapandemiasta riippumatta mielenkiintoista ja moni-
puolista ohjelmaa jäsenistölle. Yhdistyksen uuden strategian kaudelle 2021-2024 laativat yhdistyk-
sen strategiatyöryhmä, johon kuului hallituksen jäsenten lisäksi yhdistyksen toiminnanjohtaja Jo-
hanna Reiman. Strategiassa huomiotiin Helsingin yliopiston uusi strategia kaudelle 2021-2031.  

OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄTAITOJEN TUKEMINEN  

Opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämisen keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat erityisesti yli-
opiston urapalvelut, ylioppilaskunta ja ainejärjestöjen alumni- ja työelämävastaavat. Yhdistys to-
teutti yhteistyössä yllä mainittujen tahojen ja alumnien kanssa mentorointia. Koronaepidemian 
asettamien rajoitusten takia muita työllistymistä ja verkostoitumista lisääviä tapahtumia kuten 
Fuksiseikkailua tai itsenäisesti järjestettyä Nordic Business Forum -suoratoistotilaisuutta ei järjes-
tetty. 

Työmahdollisuuksia ja uravihjeitä jaettiin Alumniyhdistyksen suljetussa LinkedIn-ryhmässä. Yh-
teistyö 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 Yliopisto-lehti. 

Koronapandemiasta ja resurssipulasta johtuen opiskelijoiden työllistymistä edistävä kevytmento-
rointi eli Alumni Ambassador -palvelu oli tauolla vuonna 2020. Hankkeen tavoitteena on edistää 
nykyisten ja aiempien opiskelijoiden kilpailukykyä yhteiskunnassa ja opiskelijoiden työelämäval-
miuksia ja työllistymistä alumnien osaamisen avulla. Alustana toimii LinkedIn, jonka viestitoimin-
nolla opiskelijat ottavat yhteyttä halukkaisiin alumneihin, jotka puolestaan vastaavat opiskelijoiden 
esittämiin kysymyksiin. Alumnit antavat mm. palautetta opiskelijoiden CV:stä, LinkedIn-profiilista 
tai osaamisvaatimuksista eri aloille.  

Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen välinen yhteistyö jatkui. Alumniyh-
distys pyrki kehittämään ja syventämään yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa. Todettiin, että yli-
opiston Helsinki Alumni -verkosto ja Helsingin yliopiston alumniyhdistys tuottavat toisiaan täyden-
tävää sisältöä alumneille. 

JÄSENREKISTERI 

Vuonna 2020 siirryttiin omaan rekisterinhallintaohjelmaan, Salesforce-ympäristöön.  Uuden ympä-
ristön myötä aiemmat rekisteriongelmat ovat poistuneet ja rekisterin käyttömahdollisuudet ovat 
laajentuneet ja helpottuneet. Rekisterissä voi toteuttaa tehokkaasti segmentoituja hakuja. Jäsenre-
kisterin lisäksi yhdistyksellä on käytössä CPU-kassajärjestelmä. CPU-ohjelman integroinnissa Sales-
forcen ja Verifone-maksupalvelun välillä todettiin olevan hankaluuksia, ja siitä johtuen päätettiin 
jatkaa maksujen viennin ja kirjaamisen automatisoinnin selvittelyä vuonna 2021. Yhdistys jatkoi 
yhteistyötään Salesforce-implementointikumppani Liinwayn (ent. Axenon) kanssa koskien jäsenre-
kisterin tuki- ja kehityspalvelua.  
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ALUMNI ENGAGEMENT SCORE 

Vuonna 2020 käytettiin kansainvälisesti verrannollista alumnien osallistumisen ja sitoutumisen 
mittaristoa, ns. alumni engagement scorea. Rekisteripäivityksestä johtuen tuloksia ei kirjattu toi-
mintavuoden 2020 aikana. Tulokset tullaan kirjaamaan vuoden 2021 aikana.  
 

KAKSOISJÄSENYYDET, RYHMÄT JA KLUBIT 

Kaksoisjäsenyysyhteistyötä sekä yhteistyötä itsenäisten alumniryhmien ja yhdistyksen kanssa jat-
kettiin.   

Helsingin yliopiston professorien puolisot ry:n kanssa yhteistyö jatkui entisellään. Yhdistys jatkoi 
kaksoisjäsenyyssopimustaan myös HYY-seniorit ry:n kanssa. Biotekniikan alumnien, Helsingin yli-
opistomuseon ystävien, Promootion ystävien, TKT-alumni ry:n, Kansantaloustieteen alumnit Hel-
singin yliopistossa ry:n, Historian alumnit ja Soc&Koms vänner rf:n kanssa yhteistyö jatkui entisel-
lään. Yhteistyö Teologian alumnien kanssa päättyi.  

Alumniyhdistyksen ja urapalveluiden perustama kansainvälisten alumnien verkosto University of 
Helsinki International Alumni Networkin toiminta oli tauolla koronapandemiasta johtuen.  

Helsingissä, 14. lokakuuta 2021 

 


