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TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

Yleistä 

Vuosi 2022 on yhdistyksen strategiakauden 2021–2024 toinen toimintavuosi. Strategiakauden 

tavoitetila on, että Alumniyhdistys on itsenäinen, tunnistettava ja osallistava Helsingin yliopiston 

arvostama kumppani. Yhdistyksen perustehtävä on tuoda iloa, hyötyä ja merkityksellisyyttä elämään 

tarjoamalla toimintaa, joka mahdollistaa eri alojen ja ikäryhmien alumnien väliset kohtaamiset. Näin 

yhdistys täydentää ja rikastuttaa Helsingin yliopiston alumnitoimintaa. 

Strategiakauden painopisteinä on olla toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäinen Helsingin yliopis-

ton arvostama kumppani, jäseniä innostava ja osallistava toiminta sekä tunnistettava ja omin-

takeinen ilme ja viestintä. Yhdistyksen tapahtumien ja viestinnän tavoitteena on, että alumnit 

kokevat olevansa osa elävää, innostavaa ja hyödyllistä alumniyhteisöä. Tätä yhteisöä rakennetaan ja 

vahvistetaan sekä yhdistyksen omalla toiminnalla että tukemalla eri alumniryhmien toimintaa, 

kehittämällä niiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia. 

Kaksi viime vuotta yhdistys on toiminut poikkeustilanteessa koronaviruspandemian vaikeutettua 

kaikkea toimintaa ja Helsingin yliopiston kanssa solmitun uuden yhteistyösopimuksen muutettua 

toimintaympäristöä ja -edellytyksiä. Vuonna 2022 tapahtumatoiminta vakiinnutetaan jälleen nor-

maaliksi koronan aiheuttamista muutoksista oppien, uudenmallista yhteistyötä yliopiston kanssa 

kehitetään pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti ja jäsenmäärä käännetään kohti uutta nousua niin, että 

uusien jäsenten määrä ylittää eronneiden ja jäsenmaksunsa maksamatta jättäneiden määrän. 

Syksyllä 2021 tehdyn jäsenkyselyn tulokset saadaan kunnolla analysoitua loppuvuoden 2021 aikana, 

ja niitä hyödynnetään kattavasti yhdistyksen toiminnan kehittämisessä. Jäsenkyselyn tulosten 

pohjalta kehitetään vuonna 2022 niin tapahtumatoimintaa, jäsenetuja, viestintää kuin yhteistyötä 

yliopiston kanssa vastaamaan entistä paremmin jäsenistön toiveita. 

Laadukas ja monipuolinen tapahtumatarjonta 

Alumniyhdistyksen toiminnan kivijalka on laadukas, monipuolinen ja jäseniä innostava tapahtuma-

tarjonta. Tapahtumillaan yhdistys vahvistaa alumnien yhteisöllisyyttä sekä mahdollistaa alumnien, 
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yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden välisen luontevan vuorovaikutuksen. 

Vuonna 2021 yhdistyksen tapahtumat jaoteltiin seitsemään eri kategoriaan: 

1. Signature-tapahtumat (Alumnijuhla, Vuoden Alumnin juhlaluento ja vuosikokous) 

2. Kulttuuri ja kirjallisuus (Kulttuuritreffit ja Kirjallisuuspiiri) 

3. Tiede ja tutkimus (luentosarjat ja seminaarit, Tietokirjaklubi) 

4. Yliopisto ja yhteiskunta (Yliopiston ja HYYn keskeiset tapahtumat, yliopistoaiheiset yhteistyö-

tapahtumat ja yhteiskunnalliset tapahtumat) 

5. Työelämä ja ura (Nordic Business Forum, työelämätapahtumat, yritysvierailut ym.) 

6. Vapaa-aika ja verkostoituminen (Afterworkit, AlumniGolf, Alumni & lapsi -tapahtumat ym., etkot 

ja jatkot muiden tapahtumien yhteydessä) 

7. Alumnimatkat. 

Vuonna 2022 tapahtumien järjestämistä jatketaan tämän jaottelun pohjalta niin, että joka kate-

goriasta toteutetaan riittävä määrä tapahtumia. Vuoden kohokohtina säilyvät Alumnijuhla syksyllä 

ja Vuoden Alumnin juhlaluento keväällä, minkä lisäksi kevään toisena kohokohtana järjestetään 

ensimmäistä kertaa Alumnijuna-tapahtuma. Alumnijuna on päiväretki johonkin toiseen suoma-

laiseen yliopistokaupunkiin, joka tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua sekä tutustua paikalliseen 

yliopistoon ja alumnitoimintaan. Ensimmäinen Alumnijuna suuntautuu Turkuun. 

Perinteiset ja suositut tapahtumasarjat kuten kulttuuritreffit, kirjallisuuspiirit, tietokirjaklubit ja 

Alumnimatkat jatkuvat entiseen tapaan vuonna 2022. Tiedeluentojen ja seminaarien osalta jatketaan 

yhteistyötä tuttujen yhteistyökumppanien, kuten Tiedekulman, Hanasaaren, John Nurmisen säätiön 

ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kanssa, minkä lisäksi kartoitetaan jälleen uusia yhteistyö-

kumppaneita ja aloitetaan yhteistyö mm. Suomalaisen tiedeakatemian kanssa. Yhdistys pyrkii pitkä-

aikaisiin kumppanuuksiin samanhenkisten tiedettä ja sivistystä arvostavien tahojen kanssa. 

Myös työelämätapahtumia, yhteiskunnallisiin aiheisiin liittyviä tapahtumia, yliopiston ja HYYn 

keskeisiin tapahtumiin osallistumista sekä syksyllä 2021 uudelleen aloitettuja Alumni Afterworkeja 

jatketaan vuonna 2022. Kokonaan uutena konseptina aloitetaan Kampusretket, joissa vieraillaan 

kullakin yliopiston neljällä kampuksella ja tutustutaan sen toimintaan, tutkijoihin ja nähtävyyksiin. 

Tapahtumien valikoimaa kehitetään jatkuvasti entistä monipuolisemmaksi. 

Koronapandemian aikana ja sen jälkeenkin valtavirraksi muodostuneet etä- ja hybriditapahtumat 

ovat osoittaneet, että etäosallistumismahdollisuuden tarjoaminen voi lisätä tapahtumien osallistuja-

määrää mutta samalla heikentää niiden yhteisöllisyyttä. Alumniyhdistys pyrkii sopivalla tasapainolla 

löytämään parhaat puolet molemmista: tapahtumia järjestetään pääosin paikan päällä ja ensisijai-

sesti paikan päälle saapuvien osallistujien ehdoilla, mutta sen lisäksi järjestetään myös mahdollisuus 

seurata tapahtumaa suoratoiston kautta aina kun se on järkevästi järjestettävissä. 

Jäsenedut 

Yhdistyksen toiminnan kannalta on keskeistä, että jäsenille on tarjolla muutakin hyötyä kuin pelkkiä 

tapahtumia, kuten rahanarvoisia jäsenetuja. Myös yhdistyksen jäsenedut ovat kärsineet korona-

viruspandemiasta, kun vakiintuneista jäsenetukumppaneista mm. Kansallisteatteri ja Radion sin-

foniaorkesteri eivät pystyneet tarjoamaan normaaleja jäsenetuja. Vuonna 2022 yhteistyö näiden 

toimijoiden kanssa elvytetään sekä jatketaan ja kehitetään edelleen yhteistyötä muiden olemassa 

olevien kumppaneiden kanssa. 

Sen lisäksi yhdistys pyrkii hankkimaan 1–2 uutta laadukasta jäsenetukumppania, jotka pystyvät 

tarjoamaan jäsenille jonkin huomattavan tai täysin uudenlaisen edun. Uusien kumppaneiden etsin-

nässä hyödynnetään jäsenkyselyn tuloksia ja panostetaan enemmän laatuun kuin määrään. 
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Jäsenpalvelu ja jäsenhankinta 

Yhdistyksen vahvuuksiin kuuluu laadukas ja henkilökohtainen jäsenpalvelu, jota jatketaan ylpey-

dellä ja kehitetään edelleen vastaamaan jäsenten muuttuvia toimintakäytäntöjä. Kattava ja ajan-

tasainen jäsenrekisteri varmistaa laadukkaan jäsenpalvelun, ja jäsenrekisteriä sekä siihen liittyviä 

tietojärjestelmiä kehitetään edelleen vastaamaan entistä paremmin yhdistyksen tarpeisiin. 

Jäsenten pitäminen mukana toiminnassa ja uusien jäsenten hankinta ovat yhdistykselle elinehto, ja 

uusien jäsenten hankintaa sekä jäsenmaksujen keräystä toteutetaan hallituksen syksyllä 2021 

hyväksymien jäsenhankinnan askelmerkkien mukaisesti. Normaalien, jatkuvien prosessien lisäksi 

tehdään jäsenhankintakampanjoita ja identifioidaan yhteistyötahoja, joiden kanssa järjestetään 

aktiivisen jäsenhankinnan mahdollistavia tapahtumia. Osana jäsenhankintaa päivitetään yhdistyk-

sen paperiset mainosmateriaalit ja ostetaan mainostilaa etenkin Yliopisto-lehdestä ja Facebookista. 

Viestintä 

Yhdistys kehittää jatkuvasti viestintäänsä tavoittaakseen jäsenensä tehokkaasti. Alkuvuoden jäsen-

lehti kertoo kattavasti yhdistyksen aktiivisesta toiminnasta ja suunnitelmista, ja ajantasainen tieto 

tapahtumista löytyy aina yhdistyksen verkkosivuilta. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan ensi-

sijaisesti sähköpostitse, ja liiallisen viestitulvan välttämiseksi sähköpostit kohdistetaan tarkoin 

jäsenten itse valitsemien kiinnostuksen kohteiden perusteella. Yhdistys viestii ensisijaisesti suo-

meksi ja aina mahdollisuuksien mukaan ruotsiksi, ja kaikkein tärkeimmät asiat myös englanniksi. 

Vuonna 2022 yhdistys jatkaa brändinsä vahvistamista ja priorisoi sähköisiä viestintäkanaviaan. Yh-

distys pyrkii tällä hetkellä viestimään yhteensä kahdeksassa eri sähköisessä kanavassa (sähköposti, 

verkkosivut, sähköinen jäsenkortti, blogi, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), mutta näin 

monen eri kanavan kunnollinen ylläpitäminen on nykyisillä resursseilla käytännössä mahdotonta. 

Yhdistys tulee jatkossakin viestimään ainakin sähköpostitse, verkkosivuillaan ja vähintään yhdessä 

sosiaalisen median kanavassa, mutta muilta osin sähköisiä viestintäkanavia tarkastellaan kriittisesti. 

Yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa 

Helsingin yliopisto on Alumniyhdistyksen keskeisin yhteistyökumppani, ja yhdistys pitää yhteyttä 

säännöllisesti niin yliopiston johtoon, Viestintä ja yhteiskuntasuhteet -yksikköön, Helsinki Alumni -

verkostoon kuin tiedekuntiin ja muihin yksiköihin (mm. Urapalvelut). Yhdistyksen ja yliopiston 

yhteistyön reunaehdot määritellään yhteistyösopimuksen toimenpidesuunnitelmassa, joka päivite-

tään vuosittain. 

Yhdistyksen ja yliopiston yhteisenä tahtotilana on, että Alumniyhdistys ja Helsinki Alumni -verkosto 

eivät kilpaile keskenään vaan tekevät hyvää ja pitkäjänteistä yhteistyötä ja täydentävät toistensa 

tarjontaa alumneille. Vuonna 2021 aloitettua tapahtuma- ja viestintäyhteistyötä jatketaan niin, että 

Alumniyhdistys ja Helsinki Alumni järjestävät yhteisen tapahtuman kerran lukukaudessa ja viestivät 

toistensa tärkeimmistä tapahtumista omissa kanavissaan vähintään kerran lukukaudessa. Yhdistys 

pyrkii edelleen kehittämään ja syventämään yhteistyötä Helsinki Alumnin kanssa niin, että se palve-

lee molempien tavoitteita ja tuo myös esiin osapuolten toisistaan eroavat profiilit ja painotukset. 

Akateeminen vapaaehtoistyö 

Keskeisin osa akateemista vapaaehtoistyötä on opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymisen 

tukeminen mm. erilaisten työelämään ja uraan liittyvien tapahtumien kautta, joiden järjestämisessä 

tehdään yhteistyötä Urapalveluiden ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Lisäksi yhdistys tarjoaa yhdessä 
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Urapalveluiden kanssa erilaisten hankkeiden kautta alumneille mahdollisuuden auttaa omalla asian-

tuntemuksellaan eri tavoin yliopiston opintojen työelämärelevanssin kehittämisessä. 

Tärkeä osa opiskelijoiden työllistymisen tukemista on Alumni Ambassador -palvelu, jota ei ole viime 

vuosina kyetty pitämään yllä aivan aiempien vuosien tapaan. Vuonna 2022 Alumni Ambassador -

palvelu pyritään päivittämään ajan tasalle ja kehittämään sitä edelleen yhteistyössä Urapalveluiden 

ja ylioppilaskunnan kanssa. Lisäksi pyritään mahdollisuuksien mukaan kehittämään Host Family -

toimintaa, jossa alumnit tarjoavat kansainvälisille vaihto-opiskelijoille mahdollisuuden tutustua suo-

malaiseen arkeen yhdistyksen jäsenten perheissä. 

Opiskelijoiden työllistymisen tukemisen lisäksi Alumniyhdistys pyrkii tilanteen mukaan tarjoamaan 

mahdollisuuden myös muuhun akateemiseen vapaaehtoistyöhön. Tätä voi olla toisaalta yhdistyksen 

omaa toimintaa hyödyttävä vapaaehtoistoiminta (mm. vapaaehtoistyö yhdistyksen toimistolla tai 

tapahtumissa, ohjelman ja jäsenetujen kehittäminen ja jäsenhankinta) sekä yliopiston toiminnan 

tukemiseen liittyvä työ, jonka tarkempi sisältö määritellään tapauskohtaisesti yhdessä yliopiston eri 

toimijoiden ja yksiköiden kanssa. 

Alumniyhdistys yhteiskunnallisena keskustelijana 

Vuonna 2022 Alumniyhdistys ottaa aiempaa selkeämmän roolin yhteiskunnallisena keskustelijana 

sekä yliopistojen toimintaedellytysten ja sivistysyliopiston puolustajana. Keskusteluun voidaan 

osallistua tilanteen mukaan joko yhdistyksen nimissä, jolloin kannanotot hyväksytään hallituksen 

kokouksessa, tai yksittäisen hallituksen jäsenen tai toiminnanjohtajan kautta, jolloin tarkemmista 

toimintatavoista sovitaan hallituksen sisällä. 

Mahdollisten kannanottojen aiheet valitaan harkiten niin, että ne sopivat yhdistyksen tarkoitukseen 

ja liittyvät mm. koulutukseen, tutkimukseen, yliopiston tulevaisuuteen tai kulloisenkin Vuoden 

Alumnin esillä pitämiin aiheisiin. Omien kannanottojen lisäksi yhdistys voi myös osallistua muiden 

tahojen kannanottoihin sekä tarjota blogissaan alustan jäsentensä rohkeillekin keskustelunavauk-

sille ilman, että yhdistyksen tarvitsee niihin sitoutua. 

Talous 

Yliopiston kanssa solmitun uuden yhteistyösopimuksen ja yhdistyksen lisääntyneen taloudellisen 

itsenäisyyden myötä on erityisen tärkeää huolehtia yhdistyksen vakavaraisuudesta ja taloudellisesta 

vakaudesta. Keskeinen osa tätä on onnistunut jäsenhankinta, mutta sen lisäksi yhdistys pyrkii 

etsimään myös uusia tulonlähteitä, jotka sopivat yhdistyksen toimintaan ja arvoihin mutta auttavat 

talouden tasapainottamisessa. Yhdistyksen sijoitusomaisuutta hoidetaan turvaavasti ja tuottavasti 

niin, että sijoitusten arvonnousun ja sen tuottojen avulla voidaan tukea Alumniyhdistyksen toimintaa 

pitkäjänteisesti ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti parhaalla mahdollisella tavalla. 

Toiminnan kehittäminen 

Yhdistyksen toimintaa kehitetään jatkuvasti paremmin ja tehokkaammin jäseniä palvelevaan 

suuntaan. Syksyllä 2021 toteutettu jäsenkysely ja kaikista tapahtumista kerättävät palautteet ovat 

tähän keskeinen työkalu, mutta sen lisäksi yhdistyksen toimisto ja hallitus pyrkivät muutenkin 

keräämään ideoita ja kuuntelemaan jäsenistön toiveita herkällä korvalla. Mahdollisuus vaikuttaa 

yhdistyksen toimintaan on Alumniyhdistyksen keskeisiä vahvuuksia, ja tätä vaikuttamismahdolli-

suutta niin tapahtumiin, jäsenetuihin kuin vaikkapa Vuoden Alumnin ja luottamushenkilöiden valin-

taan pyritään tuomaan entistä selkeämmin esille. Alumniyhdistyksen keskeinen periaate on, että 

toimintaa ideoimassa ja toteuttamassa ovat yhdistyksen aktiiviset jäsenet. 


