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YLEISTÄ 

Vuosi 2021 oli Helsingin yliopiston alumni ry – Helsingfors universitets alumner rf:n 31. toiminta-
vuosi. 

Vuotta leimasi toipuminen edellisten vuosien poikkeustilanteesta ja asteittainen paluu kohti nor-
maalia. Keväällä 2020 alkanut koronaviruspandemia vaikeutti huomattavasti yhdistyksen toimin-
taa vielä keväällä 2021, mutta syksyn aikana toiminta saatiin palautettua jo lähes normaaliksi. 
Niin ikään keväällä 2020 voimaan astunut uusi yhteistyösopimus Helsingin yliopiston kanssa 
muutti toimintaympäristöä ja -edellytyksiä huomattavasti, mutta vuoden 2021 aikana yhdistyk-
sen omat rakenteet ja järjestelmät saatiin sopeutettua uuteen tilanteeseen ja uudenlainen yhteis-
työ käynnistettyä yliopiston kanssa. Myös henkilöstötilanne, jota olivat edellisinä vuosina leiman-
neet vaihtuvuus ja toimiston ajoittainen alimiehitys, saatiin vuoden aikana jälleen vakiinnutettua. 

Yhdistyksen jäsenmäärä uuden jäsenmaksukauden alkaessa 1.11.2021 oli 5948 jäsentä eli lähes 
saman verran kuin vuotta aiemmin. Jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä kuitenkin jatkoi 
epävarmassa tilanteessa laskuaan, ja 1.11. vuoden 2021 jäsenmaksun oli maksanut 5293 jäsentä 
– lähes 700 jäsentä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaiken kaikkiaan vuoden lopulla voitiin kui-
tenkin siirtyä kohti uutta toimintavuotta toiveikkaammissa tunnelmissa kuin vuotta aiemmin. 

HALLINTO 

Yhdistyksen valtuuskunta kokoontui vuoden aikana vain kerran, kun kevään kokous jouduttiin 
koronapandemian vuoksi jättämään väliin. Lokakuussa pidetyssä kokouksessa valtuuskunta ta-
pasi kansleri Kaarle Hämerin, jonka kanssa keskusteltiin yhdistyksen ja yliopiston yhteistyöstä 
uudessa sopimustilanteessa. 

Yhdistyksen hallitus kokoontui yhteensä 7 kertaa, joista järjestäytymiskokous pidettiin jo vuoden 
2020 puolella. Lokakuun kokous pidettiin paikan päällä Porthaniassa, mutta muut kokoukset jou-
duttiin koronatilanteen vuoksi pitämään etänä Teams-sovelluksen avulla. 

Hallituksen toimintaa kehitettiin vuoden aikana aiempaa suunnitelmallisemmaksi, kun hallituk-
sen puheenjohtaja ja vt. toiminnanjohtaja suunnittelivat hallitukselle vuoden alussa aiempaa tar-
kemman vuosikellon ja kokouskalenterin. Tämän myötä hallituksen kokousten määrää voitiin vä-
hentää ja suunnata hallituksen jäsenten työpanosta työryhmiin, jotka valmistelivat hallituksen 
kokouksissa käsiteltäviä asioita. Hallitus perusti alaisuuteensa yhteensä 6 työryhmää, jotka kukin 
kokoontuivat vuoden aikana 1–2 kertaa. 

VALTUUSKUNTA 

Puheenjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja Leena Niemistö, Suomen Kansallisooppera ja -baletti 
1. varapuheenjohtaja: Konsernijohtaja Alexander Bargum, Algol 
2. varapuheenjohtaja: Varatuomari Taisto Hujala, yrittäjä 
Professori Maria Fredriksson-Ahomaa, Helsingin yliopisto (UUSI) 
Metsänhoitaja Marja Hilska-Aaltonen 
Koulutuspäällikkö Sami Heistaro, Suomen Lääkäriliitto (UUSI) 
Johtava asiantuntija Carmela Kantor-Aaltonen, Suomen Bioteollisuus ry ja Kemianteollisuus ry 
Piispa Teemu Laajasalo, Helsingin hiippakunta (UUSI) 
Puheenjohtaja Erkki Liikanen, HGSE:n ja ajatuspaja Bruegelin johtokunta (UUSI) 
Hallitusammattilainen, varatuomari Ritva-Liisa Luomaranta 
Tutkimusprofessori Mika Maliranta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
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Koulutusjohtaja Heljä Misukka, OAJ 
Toimitusjohtaja Mikko Myllykoski, Heureka (UUSI) 
Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom, Loviisan Kaupunki (UUSI) 
Johtaja (kestävyysratkaisut) Mari Pantsar, Sitra 
Chief Matchmaker & Senior Advisor Jari Pitkälä, Bravedo Oy 
Kirkkoneuvos Leena Rantanen, Kirkkohallitus 
FT Pekka Sauri, yrittäjä (UUSI) 
Johtaja Anna-Maria Soininvaara, Keskustakirjasto Oodi 
Liiketoimintajohtaja Mikko Surakka, Pharmia Oy 
Toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu, Säätiöt ja rahastot ry (UUSI) 
Suurlähettiläs Teemu Tanner, Suomen Pariisin-suurlähetystö 
Väitöskirjatutkija, FM Pia Widén 

HALLITUS 

Puheenjohtaja: Tietokirjailija ja tiedetoimittaja Marjo T. Nurminen 
Varapuheenjohtaja: Ylilääkäri Jan Schugk, Varma 
Yliasiamies Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto 
Väitöskirjatutkija Ville Aula, London School of Economics and Political Science 
Johtaja Riikka Heikinheimo, Elinkeinoelämän keskusliitto (UUSI) 
ELT Tuula Honkanen-Buzalski 
FT Tarja Kohila 
Asianajaja Eero Kärki, Bird & Bird Asianajotoimisto Oy (UUSI) 
Lääkintöneuvos Kristiina Mukala, Sosiaali- ja terveysministeriö (UUSI) 
Toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski, Suomen Tekstiili & Muoti ry (UUSI) 
FT, lehtori (emer.) Sinikka Sahi, Helsingin Normaalilyseo 
Johtaja (Growth Business and R&D) Tuomas Salusjärvi, Valio 

Hallituksen työryhmät 

Talous- ja budjettityöryhmä: Antti Arjava (pj.), Eero Kärki, Tuomas Salusjärvi 
Ohjelmatyöryhmä: Marjo Nurminen (pj.), Ville Aula, Riikka Heikinheimo, Sinikka Sahi, Pia Widén 
Nimeämistyöryhmä: Leena Niemistö (pj.), Arto Aniluoto, Sami Heistaro, Taisto Hujala, Kati Myl-
lymäki, Sinikka Sahi, Sari Vapaavuori 
Viestintätyöryhmä: Marjo Nurminen (pj.), Ville Aula, Riikka Heikinheimo 
Jäsenrekisterityöryhmä: Jan Schugk (pj.), Ville Aula, Kristiina Mukala 
Helsinki Alumni -yhteistyöryhmä: Marjo Nurminen (pj.), Tarja Kohila, Marja-Liisa Niinikoski, 
Jenny Österman 

HENKILÖSTÖ 

Yhdistyksen uudeksi toiminnanjohtajaksi palkattiin FM Ville Sinnemäki, joka aloitti tehtävässä 
1.4.2021. Sitä ennen vt. toiminnanjohtajana toimi asiakkuuspäällikkö FM Jenny Österman ajalla 
1.1.-31.3.2021. Toiminnanjohtaja ja vt. toiminnanjohtaja toimivat myös valtuuskunnan, hallituk-
sen ja hallituksen työryhmien sihteerinä. 

FM Johanna Fagerström työskenteli kampanjavastaavana 80 % työajalla 21.1.2021 saakka. VTK 
Joel Eklund työskenteli jäsenpalveluvastaavana 80 % työajalla ensin 11.1.–24.6.2021 ja sitten va-
kituisena 1.8.2021 alkaen. 

Yhdistyksen toimisto sijaitsi yliopiston tiloissa Porthanian huoneessa 362. 
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TILINTARKASTAJAT 

Vuonna 2020 yhdistyksen tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö KPMG päävastuullisena 
tilintarkastajanaan KHT Turo Koila. Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Kyllikki Panka-
koski varahenkilönään Marsa Bäck. 

VUOSIKOKOUS 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin 11.11.2021 Kielikeskuksen juhlasalissa. 
Kokoukseen osallistui 25 jäsentä, joista yksi äänioikeudettomana esittelijänä etäyhteyden kautta. 
Vuosikokouksessa vahvistettiin vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin 
vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin vuoden 
2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätettiin jäsenmaksuista sekä luottamushenkilöiden ja 
tilintarkastajien palkkioista, valittiin yhdistyksen puheenjohtajisto ja uudet jäsenet erovuoroisten 
tilalle hallitukseen ja valtuuskuntaan sekä valittiin tilintarkastusyhteisö ja toiminnantarkastaja 
varahenkilöineen. Lisäksi kokouksessa todettiin, että seuraavaan vuosikokoukseen olisi syytä val-
mistella yhdistyksen sääntöjen päivitys. 

Yhdistyksen jäsenmaksut päätettiin pitää kaikkien jäsenkategorioiden osalta ennallaan. Korona-
pandemiasta johtuen myös yhdistyksen puheenjohtajisto päätettiin totutusta käytännöstä poike-
ten valita samassa kokoonpanossa seuraavalle vuodelle: yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 
2022 valittiin Leena Niemistö, 1. varapuheenjohtajaksi Alexander Bargum ja 2. varapuheenjohta-
jaksi Taisto Hujala. 

Yhdistyksen valtuuskunnan uusiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle vuosille 2022–2024 valittiin 
Maija Aksela, Tiina Sikanen ja Jarmo Wahlfors. Valtuuskunnan jäseneksi jatkamaan toiselle kolmi-
vuotiskaudelle valittiin Heljä Misukka muiden valtuuskunnan jäsenten kausien jatkuessa. 

Yhdistyksen hallituksen uusiksi jäseniksi erovuoroisten ja eroavien tilalle vuosille 2022–2023 va-
littiin Jaakko Heinimäki, Janne Keränen ja Salla Syrman. Hallituksen jäseniksi jatkamaan toiselle 
kaksivuotiskaudelle valittiin Ville Aula, Sinikka Sahi ja Jan Schugk muiden hallituksen jäsenten 
kausien jatkuessa. 

TOIMINTA 

TAPAHTUMAT 

Vuonna 2020 alkanut koronaviruspandemia vaikutti edelleen huomattavasti yhdistyksen tapah-
tumatarjontaan ja tapahtumien toteutukseen. Keväällä 2021 lähes kaikki tapahtumat jouduttiin 
toteuttamaan etäyhteydellä, ja kevään 21 tapahtumaa painottuivat voimakkaasti loppukevääseen. 
Ensimmäiset paikan päällä toteutetut tapahtumat olivat touko-kesäkuun vaihteessa järjestetyt 
kaksi alumnimatkaa Ahvenanmaalle. 

Syksyllä 2021 tapahtumia toteutettiin niin paikan päällä, etäyhteydellä kuin molemmat vaihtoeh-
dot sisältävinä hybriditapahtumina, ja tapahtumien kokonaismäärä nousi jo ennätykselliseen 31 
tapahtumaan neljän kuukauden aikana. Loppuvuodesta uudelleen kiihtynyt koronapandemia 
johti kuitenkin siihen, että aiempaa pienempi osuus ilmoittautuneista osallistui tapahtumiin ja 
etenkin joulukuussa paikan päällä järjestetyissä tapahtumissa suuri osa ilmoittautuneista perui 
osallistumisensa tai jätti tulematta paikalle. 
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Vuoden aikana etä- ja hybriditapahtumien järjestämiseen saatiin kehitettyä hyvä rutiini, ja mah-
dollisuus osallistua tapahtumiin (myös) etäyhteyden välityksellä jopa kasvatti tapahtumien osal-
listujamääriä koronapandemiaa edeltäneeseen aikaan verrattuna. Syksystä 2021 lähtien myös ta-
pahtumiin etäyhteydellä osallistuneiden tarkka määrä saatiin mitattua, kun kevääseen saakka ol-
tiin vielä pelkän ilmoittautuneiden määrän varassa. 

Kevään kohokohta oli Vuoden Alumni Mika Salmisen juhlaluento ”Entä jos tiede ei olisikaan löytä-
nyt mikro-organismeja?”, jota seurasi etäyhteyden välityksellä jopa n. 800 alumnia. Myös kirjalli-
suuspiiri sekä Christine ja Göran Schildtin säätiön kanssa toteutettu luentosarja Olemmeko kaikki 
kreikkalaisia keräsivät paikoin jopa 250-350 ilmoittautunutta. Kesäkuussa päästiin järjestämään 
ensimmäinen yhteinen tapahtuma yliopiston Helsinki Alumni -verkoston kanssa, kun kanslerin 
isännöimä Alumnien arvokahvila toteutettiin verkossa. 

Syksyllä vietettiin muutaman vuoden tauon jälkeen Alumnijuhlaa istuvan illallisen merkeissä, ja 
samalla juhlittiin vuonna 2020 täyteen tullutta yhdistyksen 30-vuotista taivalta. 127 osallistujaa 
ravintola Pörssiin keränneen tapahtuman ohjelmassa oli mm. kansleri emeritus Ilkka Niiniluodon 
juhlapuhe, presidentti Tarja Halosen tuoma yliopiston tervehdys sekä Vuoden Alumnin valinta – 
Vuoden Alumniksi 2022 valittiin Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja, KM 
Markku Kanerva. Alumnijuhlan lisäksi jatkettiin monien tuttujen tapahtumasarjojen järjestämis-
tä, ja uusina tapahtumakonsepteina aloitettiin uudistetut Alumni Afterworkit ja urakoulutukset. 

Vuoden aikana tapahtumia järjestettiin yhteystyössä mm. Helsinki Alumnin, Urapalveluiden, Tie-
dekulman, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan, Tieteellisten seurain valtuuskunnan, Christine 
ja Göran Schildtin säätiön, John Nurmisen Säätiön, Ravitsemuksen tutkimussäätiön sekä Hanasaa-
ren Ruotsalais-Suomalainen Kulttuurikeskuksen kanssa. Kaikki tapahtumat toteutettiin tarkasti 
kulloinkin voimassa olleiden viranomaissuositusten mukaisesti. 

Kaikkiin vuoden 2021 tilaisuuksiin ilmoittautuneiden määrä oli yhteensä noin 6100 henkilöä, ja 
tapahtumiin osallistui yhteensä arviolta noin 4800 alumnia. Tapahtumat saivat hyvää palautetta 
osallistujille tehdyissä palautekyselyissä: kaikkien vuoden tapahtumien Net Promoter Score -luku 
(NPS) oli asteikolla -100 … +100 keskimäärin +84, mikä on kansainvälisesti erinomainen luku. 

Keväällä 2021 yhdistys järjesti seuraavat tapahtumat: 
13.-17.1. Tieteen päivät (etä, 269 ilmoittautunutta) 
25.1. Yrityskäynti Orionilla (etä, 83 ilmoittautunutta) 
28.1. Taita Research station 10 years (etä, 174 ilmoittautunutta) 
4.2. VTT Webinar: From waste to products (etä, ei mitattu) 
8.2. Kirjallisuuspiiri: Martti Anhava (etä, 317 ilmoittautunutta) 
8.3. Kirjallisuuspiiri: Sari Karhulahti (etä, 130 ilmoittautunutta) 
25.3. Tiedeklubi: Liikunta koronaviruksen muuttamassa maailmassa (etä, 31 ilmoittautunutta) 
7.4. Olemmeko kaikki kreikkalaisia: Timo Tuomi (etä, 248 ilmoittautunutta) 
12.4. Kirjallisuuspiiri: Anneli Kanto (etä, 186 ilmoittautunutta) 
22.4. Vuoden Alumnin juhlaluento: Mika Salminen (etä, 976 ilmoittautunutta) 
29.4. Tiedeklubi: Mitä menettäisimme jos meillä ei olisi tietokirjallisuutta? (etä, 53 ilmoittautunutta) 
5.5. Olemmeko kaikki kreikkalaisia: Henrik Knif (etä, 174 ilmoittautunutta) 
6.5. Kulttuuritreffit: Third Practice -tanssiesitys (etä, 10 ilmoittautunutta) 
10.5. Kirjallisuuspiiri: Kaari Utrio (etä, 333 ilmoittautunutta) 
12.5. Floran päivän juhla (etä, 100 ilmoittautunutta) 
22.-26.5. Alumnimatka: Ahvenanmaa (paikan päällä, 20 ilmoittautunutta) 
24.5. Tiedekulma: Päättäjien ilmastotentti (etä, ei mitattu) 
27.5. Tiedeklubi: Voisiko Mars olla ihmisen tuleva koti? (etä, 38 ilmoittautunutta) 
2.6. Olemmeko kaikki kreikkalaisia: Pauliina Remes (etä, 262 ilmoittautunutta) 
7.6. Alumnien arvokahvila (etä, 64 ilmoittautunutta) 
5.-9.6. Alumnimatka: Ahvenanmaa (paikan päällä, 23 ilmoittautunutta) 
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Syksyllä 2021 yhdistys järjesti seuraavat tapahtumat: 
25.8. Kulttuuritreffit: Ilja Repin -näyttely (paikan päällä, 70 osallistujaa) 
2.9.-6.9. Alumnimatka: Kilpisjärvi ja Tromssa (paikan päällä, 21 osallistujaa) 
6.9. Yliopiston lukuvuoden avajaiset (etä, ei mitattu) 
7.9.-11.9. Alumnimatka: Kilpisjärvi ja Tromssa (paikan päällä, 20 osallistujaa) 
9.9. Kulttuuritreffit: Niin kuin taivaassa -musikaali (paikan päällä, 38 osallistujaa) 
13.9. Kirjallisuuspiiri: Salla Leponiemi (hybridi, noin 124 osallistujaa) 
14.9. Tiedekulma: Valta vaihtuu Saksassa (etä, 66 osallistujaa) 
21.9. Tietokirjaklubi: Minna Palmroth ja Markku Löytönen (hybridi, 60 osallistujaa) 
23.9. Tiedekulma: Puhutko dataa? (etä, 7 osallistujaa) 
30.9.-4.11. Studia Generalia: Totuus (hybridi, ei mitattu) 
6.10. Alumni Afterwork: HYY (paikan päällä, 13 osallistujaa) 
11.10. Kirjallisuuspiiri: Anna Kortelainen (hybridi, noin 198 osallistujaa) 
12.10. Tiedon, utopioiden ja dystopioiden väliset yhteydet (hybridi, noin 57 osallistujaa) 
13.10. Tiedeklubi: Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen vesistöissä (paikan päällä, 10 osallist.) 
14.10. Humanistina työelämässä (etä, 18 osallistujaa) 
16.10.-23.10. Alumnimatka: Peloponnesos (paikan päällä, 42 osallistujaa) 
19.10. Tietokirjaklubi: Ulla-Maija Forsberg (hybridi, 116 osallistujaa) 
29.10. Alumnijuhla (paikan päällä, 127 osallistujaa) 
3.11. Tekoja maailman parhaaksi – lahjoittajat yliopiston tukena (etä, 8 osallistujaa) 
8.11. Kirjallisuuspiiri: Henrik Meinander (hybridi, 117 osallistujaa) 
11.11. Vuosikokous (paikan päällä, 25 osallistujaa) 
16.11. Tietokirjaklubi: Anu Lahtinen (hybridi, 79 osallistujaa) 
17.11. Tiedeklubi: Lääkekehitys taistelussa sairauksia vastaan (paikan päällä, 15 osallistujaa) 
18.11. Soc&kom-dagen (paikan päällä, ei mitattu) 
23.11. Kulttuuritreffit: Meren muisti -valokuvateos (hybridi, 82 osallistujaa) 
29.11. LinkedIn-koulutus: Laita profiilisi kuntoon (etä, 45 osallistujaa) 
7.12. Tietokirjaklubi: Petri Paavilainen (hybridi, 85 osallistujaa) 
10.12. A.I. Virtanen -palkinnon jako (paikan päällä, 115 osallistujaa) 
12.12. Kulttuuritreffit: Frankenstein-näytelmä (paikan päällä, noin 78 osallistujaa) 
13.12. Kirjallisuuspiiri: Matti Klinge (hybridi, 145 osallistujaa) 
18.12. Suomen Lucia yliopistolla (paikan päällä, 15 osallistujaa) 

JÄSENEDUT 

Yhdistyksen jäsenille oli tarjolla runsaasti jäsenetuja myös vuonna 2020. Jäseneduista suosituin 
oli edelleen Yliopisto-lehden vuosikerran 40 % alennus, jota hyödynsi noin 1600 jäsentä. Lehtiin 
ja kirjoihin liittyviä alennuksia oli muutenkin paljon: 40 % alennus Sanoma Median lehdistä, 15 % 
alennus Ulkopolitiikka-lehden ja 50 % alennus businesslehti Forumin tilauksista sekä 25 % alen-
nus Gaudeamuksen, 25 % alennus SKS:n ja 20 % alennus John Nurmisen säätiön kirjoista. 

Jäsenet saivat myös UniCafén lounaan henkilökuntahintaan sekä UniSportin kausikortin, kurssit, 
valmennus- ja testauspalvelut ja hieronnat etuasiakashintaan. AlumniFuksit, joiden valmistumi-
sesta oli korkeintaan kaksi vuotta, saivat Unisportin kausikortin henkilöstöhintaan sekä kurssit ja 
yksilöpalvelut etuasiakashintaan. Kämp Collection Hotels tarjosi 25 % alennuksen hotelliensa 
huonevarauksista, 20 % alennuksen samppanjasta Kämp Baarissa sekä erikoistarjouksen hyvin-
vointi-staycationista Hotel St. Georgessa. 

Myös Kansallisteatteri ja Radion Sinfoniaorkesteri tarjosivat edelleen alumneille alennushintaisia 
lippuja, mutta koronaviruspandemian takia aiempaa rajoitetummin. Koronatilanne vaikutti muu-
tenkin negatiivisesti jäsenetujen saatavuuteen, ja vuoden aikana jäsenetuyhteistyö päättyi kahden 
aiemman kumppanin (Ylioppilaslehti ja ArtHouse-kustantamo) kanssa. 
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ALUMNITUOTTEET 

Alumniverkkokauppa toimi osoitteessa www.alumnikauppa.fi. Kaupan kautta pystyi maksamaan 
osallistumismaksun joihinkin yhdistyksen tapahtumista, minkä lisäksi siellä oli myynnissä pieni 
valikoima alumnituotteita. Suosituin tuote oli edelleen alumnien suunnittelema kaiverrettu samp-
panjalasi, minkä lisäksi myynnissä oli mm. yhdistyksen kangaskassi, pinssi, haalarimerkki ja uni-
maski sekä Professorien puolisot ry:n adresseja. Alumnikaupassa oli myös tarjolla joitakin yhteis-
työtahojen kirjoja, kuten Asko Mäkelän ja Outi Poppin Vanha palaa, Hannu Nurmion Dumari – 
Kohdusta hautaan ja paratiisin puutarhaan signeerattuna, Ilkka Niiniluodon Hyvä elämän filoso-
fiaa signeerattuna, Marjo T. Nurmisen Maailma piirtyy kartalle sekä Matti Klingen Helsingin yli-
opiston historia. 

VIESTINTÄ 

Viestinnän strategisena tavoitteena oli erottuminen Helsinki Alumnin viestinnästä, ja alkuvuodesta 
otettiin käyttöön yhdistyksen uudistettu, Alumniyhdistys-sanaa korostava graafinen ilme. Myös 
viestinnän suunnitelmallisuutta parannettiin entistä tarkempien viestintäsuunnitelmien avulla. 

Yhdistys tiedotti ajankohtaisista asioista ensisijaisesti sähköpostitse. Sähköpostiviestit sisälsivät 
vain yhden asian, ja suurin osa viesteistä kohdennettiin jäsenten itse jäsentiedoissaan valitsemien 
kiinnostuksen kohteiden perusteella. Vuonna 2021 kiinnostuksen kohteiden valikoimaa muokat-
tiin hiukan ja viestintä kohdennettiin entistäkin selkeämmin niiden perusteella, jolloin vain tär-
keimmät viestit lähetettiin kaikille jäsenille. Sähköpostiviestintään käytettiin MailChimp-ohjel-
maa, jonka kautta lähetettiin vuoden aikana yhteensä 172 viestiä. 

Yhdistyksen verkkosivuilta www.alumniyhdistys.fi löytyi koko vuoden ohjelmatarjonta ja ilmoit-
tautumisohjeet, jäsenedut ja -palvelut, toimiston yhteystiedot sekä ohjeita ja tietoa yhdistyksen 
toiminnasta ja historiasta. Periaatteessa samat tiedot löytyivät myös sähköisestä jäsenkortista, 
mutta viestintäkanavien lisääntyessä sen tiedot eivät aina pysyneet aivan ajan tasalla. 

Yhdistyksen 56-sivuinen jäsenkirje ilmestyi ensin alkuvuodesta sähköisenä ja postitettiin hiukan 
myöhemmin jäsenille myös paperisena. Lehti tarjosi kokonaiskuvan yhdistyksen toiminnasta, 
minkä lisäksi se sisälsi mm. Vuoden Alumnin haastattelun ja ajankohtaisia kuulumisia yliopistolta. 
Jäsenkirjeen lisäksi toinen printtiviestinnän muoto olivat kevään ja syksyn alussa Yliopisto-leh-
den takakannessa julkaistut mainokset, joissa kerrottiin alkavan kauden ohjelmatarjonnasta. 

Sosiaalisessa mediassa yhdistyksen ensisijaisena kanavana oli Facebook-sivu (n. 2200 seuraajaa), 
jolla kerrottiin sekä yhdistyksen omista että toisinaan myös yhteistyökumppaneiden tapahtu-
mista ja eduista. Suljetussa LinkedIn-ryhmässä (n. 1100 jäsentä) jäsenet voivat keskustella työstä 
ja urasta sekä jakaa toisilleen työpaikkavinkkejä. Instagramissa (n. 550 seuraajaa) ja Twitterissä 
(n. 250 seuraajaa) jaettiin aina välillä tunnelmapaloja tapahtumista. 

Viestinnässä pyrittiin huomioimaan myös ne jäsenet, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua yhdis-
tyksen tapahtumiin. Vuonna 2020 lanseerattua, jäsenten mietteitä tieteestä ja elämästä esittele-
vää AlumniAjatus-blogia jatkettiin, ja vuoden 2021 aikana blogissa julkaistiin yhteensä 6 kirjoi-
tusta. Myös Jakamisen arvoinen ajatus -otsikon alla jäsenille lähetettyjen videoiden ja podcastien 
jakamista jatkettiin, mutta hiukan aiempia vuosia vähemmän. Suurin osa jaetuista tallenteista oli 
Tiedeklubi-podcastin jaksoja videotallenteiden jäädessä aiempaa vähemmälle. 

Viestinnän ensisijainen kieli oli suomi. Jäsenkirje, pääosa verkkosivuista ja keskeiset sähköposti-
viestit olivat tarjolla myös ruotsiksi, ja keskeiset verkkosivujen sisällöt sekä tärkeimmät sähkö-
postiviestit myös englanniksi. Yhdistyksen toimisto palveli jäseniä kaikilla kolmella kielellä säh-
köpostitse ja puhelimitse sekä tarvittaessa myös paikan päällä. 
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JÄSENHANKINTA 

Koronaviruspandemia haittasi huomattavasti yhdistyksen jäsenhankintaa, kun mm. erilaisia mes-
suja ja muita tapahtumia ei järjestetty käytännössä ollenkaan. Jäsenhankintaa yhdistyksen omissa 
tapahtumissa jatkettiin entiseen tapaan, ja jokaisen Alumniyhdistyksen tapahtuman yhteydessä 
oli mahdollisuus liittyä yhdistyksen jäseneksi. Etä- ja hybriditapahtumien kohdalla tämäkään jä-
senhankintakeino ei valitettavasti ollut yhtä tehokas kuin kasvokkain, ja vuoden aikana yhdistyk-
seen liittyneiden uusien jäsenten (150 kpl) määrä jatkoi laskuaan. 

Syksyn alussa hallitus hyväksyi toimiston valmistelemat jäsenhankinnan uudet askelmerkit, 
mutta niiden kunnollista toimeenpanoa ei vielä ehditty aloittaa vuoden 2021 aikana. 

TOIMINTA YLIOPISTOYHTEISÖSSÄ 

YHTEISTYÖ YLIOPISTON KANSSA 

Alumniyhdistyksen ja yliopiston välisen yhteistyösopimuksen mukainen työvaliokunta kokoontui 
alkuvuodesta käsittelemään virallisella tasolla yhdistyksen ja yliopiston välistä yhteistyötä. Sen 
lisäksi toiminnanjohtaja tapasi säännöllisesti yliopiston yhteiskuntasuhteiden päällikkö Pia Doli-
voa ja alumnitiimin vetäjä Minnis Vierikkoa, ja niin toiminnanjohtaja kuin yhdistyksen valtuus-
kuntakin tapasivat vuorollaan kansleri Kaarle Hämerin. Tapaamisten myötä yhteistyö yliopiston 
kanssa, joka oli uuden yhteistyösopimuksen voimaantulon jälkeen jäänyt käytännössä tauolle, 
saatiin taas hyvässä yhteisymmärryksessä kunnolla käyntiin. 

Alumniyhdistys ja yliopisto aloittivat tapahtumayhteistyön kahdella tapahtumalla: kesäkuussa 
järjestettiin alumnien arvokahvila ja marraskuussa lahjoittajien varainhankintatilaisuus. Yhden 
yhteisen tapahtuman lukukaudessa sovittiin olevan sopiva yhteistyön tahti myös jatkossa. Syk-
syllä 2021 aloitettiin myös viestintäyhteistyö, jossa Alumniyhdistys ja yliopisto tiedottavat tois-
tensa keskeisimmistä tapahtumista tai projekteista omissa kanavissaan. Yliopisto tiedotti omassa 
alumnien uutiskirjeessään Alumnijuhlasta ja Alumniyhdistys puolestaan yliopiston Lahjoita tä-
nään -päivästä. 

OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄTAITOJEN TUKEMINEN  

Keskeisiä yhteistyökumppaneita opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämisessä ovat erityisesti 
yliopiston urapalvelut ja ylioppilaskunta, joiden kanssa jatkettiin yhteistyötä. Urapalveluiden 
kanssa toteutettiin lokakuussa Humanistina työelämässä -etätapahtuma, johon osallistui 5 alum-
nimentoria ja 13 mentoroitavaa opiskelijaa. Urapalveluiden kanssa suunniteltiin myös opinnäyte-
työn tekemiseen liittyvää ”maallikkomentorointia” ja ylioppilaskunnan kanssa keskusteltiin opis-
kelijoiden tarpeista työelämätaitojen tukemiseen liittyen. Perinteisistä opiskelijoiden työelämä-
taitoja kehittävistä tapahtumista Fuksiseikkailun alumnirasti ja Nordic Business Forum -suora-
toistotilaisuus jouduttiin valitettavasti perumaan koronaviruspandemian takia. 

Opiskelijoiden työllistymistä edistävä Alumni Ambassador -kevytmentorointipalvelu oli tauolla 
vuonna 2021. Hankkeen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja työllisty-
mistä alumnien osaamisen avulla. Alustana toimii LinkedIn, jonka viestitoiminnolla opiskelijat ot-
tavat yhteyttä halukkaisiin alumneihin, jotka puolestaan vastaavat opiskelijoiden esittämiin kysy-
myksiin ja antavat palautetta mm. opiskelijoiden CV:stä, LinkedIn-profiilista tai osaamisvaatimuk-
sista eri aloille. Alumni Ambassador -palvelua on tarkoitus jatkaa vuonna 2022. 
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ITSENÄISET ALUMNIRYHMÄT 

Yhdistys jatkoi yhteistyötä yhteensä 9 itsenäisen alumniryhmän kanssa. Mahdollisuus yhdistyk-
sen ja alumniryhmän kaksoisjäsenyyteen tarjottiin Helsingin yliopiston professorien puolisot ry:n 
ja Soc&Koms vänner rf:n kanssa. Yhteistyö jatkui entisellään myös Biotekniikan alumnien, Histo-
ria-alumnien, Kansantaloustieteen alumnit Helsingin yliopistossa ry:n, Promootion ystävien, SNÄf 
alumnerin, TKT-alumni ry:n ja Voimistelulaitosryhmän kanssa. Itsenäisissä alumniryhmissä oli 
yhteensä noin 1700 jäsentä. 

Vanhoista yhteistyökumppaneista HYY-seniorit ry:n ja Helsingin yliopistomuseon ystävien toi-
minta jäi vuoden aikana tauolle aktiivien vähyydestä johtuen. 

ALUMNIYHDISTYKSEN RAHASTO 

Helsingin yliopiston alumni ry:n rahasto ja sen alaiset nimikkorahastot jakoivat stipendejä opis-
kelun edistämiseen yhteensä 27 000 euroa. Yleisrahasto myönsi kaksi 1000 euron stipendiä lah-
jakkaille ja aktiivisille perustutkinto-opiskelijoille sekä yhden 1000 euron Väinö Linna -stipendin 
kansantaloustieteen perustutkinto-opiskelijalle. 

Nimikkorahastoista Ympäristön ystävät -rahasto jakoi yksitoista 2 000 euron stipendiä ympäris-
töaiheisiin liittyvää pro gradu -tutkielmaa tekeville opiskelijoille, Taita-rahasto yhden 1000 euron 
stipendin Taitan tutkimusasemalla suoritettavia opintoja varten sekä Juha Korppi-Tommolan ra-
hasto yhden 1000 euron stipendin aktiivisesti ylioppilaskunnassa, osakunnissa tai tiedekunta- tai 
ainejärjestöissä toimineille opiskelijoille, joilla on hyvä opintomenestys. 

Yleisrahaston stipendin saivat vuonna 2021 Aino Aalto ja Mirjami Kuutti sekä Väinö Linna -sti-
pendin Emma Lindberg. Ympäristön ystävät -rahaston stipendin saivat Sonja Blom, Skylar Burg, 
Sami Hasunen, Roosa Hautala, Anniina Jokinen, Vilja Jyrinki, Jonna Kangas, Henry Laine, Tuuli 
Lehmusjärvi, Lluis Serra Dominguez ja Pinja Tolvanen. Taita-rahaston stipendin sai Sari Aroalho 
ja Juha Korppi-Tommolan rahaston stipendin Iida-Maija Silfverhuth. 

Alumniyhdistyksen rahaston hoitokunnan jäseninä toimivat vuonna 2021 Alumniyhdistyksen ni-
meäminä Reidar Wasenius (pj.), Tarja Kohila ja Tuula Honkanen-Buzalski sekä yliopiston nimeä-
minä OTT Heidi Andersson, prof. Markku Löytönen ja prof. Petri Pellikka. 

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

STRATEGIA JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 

Vuosi 2021 oli uuden strategiakauden 2021–2024 ensimmäinen vuosi, ja strategia otettiin huomi-
oon toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Loppuvuodesta aloitettiin myös yhdistyksen toi-
minnan strategisten mittareiden päivittäminen vuonna 2016 hyväksyttyjen alumnitoiminnan mit-
tareiden tilalle. Päivitystä strategian pohjalta valmistellut työryhmä ehti saada työnsä päätökseen 
ennen vuoden loppua, mutta mittarit hyväksyttiin hallituksessa vasta kevään 2022 puolella. 

Vuoden aikana panostettiin myös toimiston ja hallituksen työskentelyn entistä pitkäjänteisem-
pään suunnitteluun. Toimistolla pidettiin säännöllisesti suunnittelupäiviä, minkä lisäksi vuoden 
aikana otettiin käyttöön mm. aiempaa yksityiskohtaisemmat hallituksen vuosikello ja viestinnän 
suunnittelutaulukko. 



 10 

TALOUS 

Taloudellisesti vuosi sujui kohtuullisen hyvin. Vuoden 2021 tilinpäätös oli 15 155,52 euroa alijää-
mäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 22 900 euron alijäämään. Budjetin alittumisesta huoli-
matta vuoden aikana käytiin paljon keskusteluja yhdistyksen pitkän aikavälin taloudellisesta kes-
tävyydestä ja tunnistettiin tarve yhdistyksen varainhankinnan pitkäjänteisempään suunnitteluun 
vuoden 2022 aikana. 

Yhdistyksen kirjanpidosta ja palkanlaskennasta vastasi aiempien vuosien tapaan Tilitoimisto 
Riikka Olin Ky. 

TIETOJÄRJESTELMÄT 

Yhdistyksen oma, yliopistosta erillinen Salesforce-jäsenrekisteri otettiin käyttöön vuonna 2020. 
Uuden ympäristön myötä aiemmat rekisteriongelmat ovat poistuneet ja rekisterin käyttömahdol-
lisuudet ovat laajentuneet ja helpottuneet. Optimaalisen käytön takaamiseksi jäsenrekisteri kui-
tenkin vaatii edelleen jatkuvaa kehitystyötä ja pienten vikojen korjailua, ja vuonna 2021 rekiste-
rin kehitystä jatkettiin yhteistyössä implementointikumppani Loikan (ent. Liinway) kanssa. 

Jäsenrekisterin lisäksi myös mm. CPU-kassajärjestelmä ja sen integrointi jäsenrekisterin ja Veri-
fone-maksupalvelun välillä vaativat ajoittaista vianhallintaa, mutta alkuvuodesta selvitetty jäsen-
maksujen viennin ja kirjaamisen automatisointi todettiin lopulta tarpeettomaksi. Tapahtumahal-
lintajärjestelmä Lyytiä puolestaan kehitettiin sopimaan entistä paremmin myös etä- ja hybridita-
pahtumien tarpeisiin. 

JÄSENKYSELY 

Yhdistys on toteuttanut noin viiden vuoden välein perusteellisemman jäsenkyselyn, jossa selvite-
tään jäsenten mielipiteitä ja toiveita liittyen mm. yhdistyksen jäsenyyteen, toimintaan ja sen ke-
hittämiseen sekä yhteyksiin Helsingin yliopistoon. Vuosien 2010 ja 2016 kyselyiden jälkeen jär-
jestyksessä kolmas laajempi jäsenkysely toteutettiin 29.9.–31.10.2021. Kyselyyn vastasi 1295 
alumnia eli noin 22 % yhdistyksen jäsenistä. 

Jäsenten tyytyväisyys yhdistykseen säilyi korkealla tasolla: Alumniyhdistystä suosittelisi toiselle 
alumnille erittäin todennäköisesti 57 % ja melko todennäköisesti 34 % vastaajista, ja asteikolla 1-
10 vastausten keskiarvo oli 8,5. Vastausten pohjalta laskettu Alumniyhdistyksen ns. Net Promoter 
Score -luku oli +48 (asteikolla -100 … +100), kun se vuonna 2016 oli +47. Yli +50:n tuloksia pide-
tään kansainvälisesti erinomaisina, joten lukua voidaan pitää erittäin hyvänä. Alumniyhdistyksen 
jäsenmaksusta 90 % vastaajista katsoi, että se on sopivalla tasolla – heistä 8 % kuitenkin toivoi 
sen vastineena nykyistä parempia jäsenetuja ja tapahtuma-alennuksia. 

Jäsenkyselyn tulokset olivat kaiken kaikkiaan varsin hyvin linjassa edellisen kyselyn tulosten 
kanssa eivätkä lopulta sisältäneet suuria yllätyksiä. Tulokset antoivat kuitenkin paljon eväitä yh-
distyksen toiminnan suunnitteluun sekä tapahtumien, jäsenetujen, viestinnän ja jäsenhankinnan 
kehittämiseen. 

 


