HELSINGIN YLIOPISTON ALUMNI RY

TOIMINTAKERTOMUS 2018

HALLINTO
Vuosi 2018 oli Helsingin yliopiston alumni ry – Helsingfors universitets alumner rf:n 28. toimintavuosi.
Yhdistyksen valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Kati Myllymäki ja hallituksen puheenjohtajana
Arja Suominen. Valtuuskunnan 1. varapuheenjohtajana toimi Christina Gestrin ja 2. varapuheenjohtajana Arto Ojala. Hallituksen varapuheenjohtajana toimi Reidar Wasenius ja taloustoimikunnan
puheenjohtajana Antti Huhtamäki. Hallitus kokoontui 12 kertaa, näistä 4 kertaa sähköisesti. Kokoukset pidettiin kokoushuone Innossa Porthaniassa sekä kokoushuone Ahtisaaressa päärakennuksessa. Hallituksen sihteerinä toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja Pia Österman. Valtuuskunta
kokoontui 4.9.2018 Kati Myllymäen johdolla Helsingin yliopiston tiloihin Meilahden kampuksella
tutustumaan lääketieteellisen tiedekunnan toimintaan, Terkko Health Hubissa ja 13.11. keskustakampuksella tutustumaan humanistisen tiedekunnan toimintaan yliopiston päärakennuksen opettajien lehtisalissa.

VALTUUSKUNTA 2018
Toimialajohtaja Kati Myllymäki, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (puheenjohtaja)
MMM Christina Gestrin (1. varapuheenjohtaja)
Konsulttiyrittäjä Arto Ojala, AVEPO Oy (2. varapuheenjohtaja)
Apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, Maa- ja metsätalousministeriö
Vapaa kirjoittaja ja luonnonsuojelija Heidi Andersson, Suomen WWF:n hallitus
Johtokunnan jäsen Seppo Honkapohja, Suomen Pankki
Varatuomari Taisto Hujala, Sampo Ryhmä, If Vahinkovakuutus
Toimialajohtaja Juha Jolkkonen, Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki (UUSI)
FL Carmela Kantor-Aaltonen, Suomen Bioteollisuus ry asiamies ja Kemianteollisuus ry johtava asiantuntija
Toimitusjohtaja Juha Pekka Katainen, Asianajotoimisto Krogerus Oy
Hallitusammattilainen, OTK Kirsi Komi
Asianajaja, varatuomari Ritva-Liisa Luomaranta, Asianajotoimisto Borenius Oy
Tutkimusjohtaja Mika Maliranta, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Hallituksen puheenjohtaja Leena Niemistö (UUSI)
Johtaja Mari Pantsar Hiilineutraali kiertotalous, Sitra (UUSI)
Myyntijohtaja Jari Pitkälä, Barona Group (UUSI)
Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, Helsingin kaupunki (UUSI)
Kirjastotoimen apulaisjohtaja Anna-Maria Soininvaara, Kaupunginkirjasto
Valtiosihteeri Peter Stenlund, Ulkoasiainministeriö
Asiakkuusjohtaja Mikko Surakka, Oriola Oy
Toiminnanjohtaja Tuija Talvitie, Crisis Management Initiative CMI
Suurlähettiläs Teemu Tanner, Suomen suurlähetystö Pariisissa
Luontopalvelujohtaja Timo Tanninen, Metsähallitus
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HALLITUS 2018
Viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Arja Suominen, Finnair (pj) (kok 12/12)
Johtaja Antti Huhtamäki, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Mela (kok 9/12)
Eläinlääketieteen tohtori, ELT, Tuula Honkanen-Buzalski (UUSI) (kok 12/12)
Kansleri, Kaarle Hämeri, Helsingin yliopisto (UUSI) (kok 10/12)
Johtaja Tuuli Kousa, OP (kok 4/12)
HLL, MuK, oopperalaulaja, Laura Leisma, City-hammaslääkärit/Oral (kok 9/12)
Asianajaja, OTM, FM, Jukka Lång, Dittmar&Indrenius (UUSI) (kok 7/12)
Johtaja Susanna Miekk-oja, Danske Bank Varallisuudenhoito (kok 7/12)
FT Sole Molander, The JuicePLUS + Company ApS (UUSI) (kok 11/12)
Tietokirjailija ja tiedetoimittaja, Marjo T. Nurminen (UUSI) (kok 9/12)
Toiminnanjohtaja Katariina Styrman, Suomen Saunaseura ry (kok 3/12)
Personal Brainer Reidar Wasenius, BRIIM (kok 11/12)

TILINTARKASTAJAT
Vuonna 2018 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 ja toimistosihteerinä FK Jenny Österman. Ruotsinkielisen jäsenhankkijan määräaikainen tehtävä vakinaistettiin ja sitä tehtävää hoitanut Johanna Fagerström palkattiin kampanjavastaavaksi 1.1.2018. Yhdistys palkkasi kesätyöntekijäksi Cecilia Fewsterin ajalle 6.8-31.8.2018. Joel Eklund toimi Johanna Fagerströmin äitiyslomasijaisena 22.8.201831.5.2019. Yhdistys palkkasi työharjoittelija Kelsi Vaahtojärven neljäksi kuukaudeksi ajalle 27.8.21.12.2018. Hänen työtehtäviin kuului yhdistyksen englanninkielinen viestintä ja rekisteripäivitykset. Yhdistys palkkasi opiskelija Sonja Sipposen tuntityöntekijäksi ajalle 9.3.-31.5.2018 ja 9.815.12.2018. Hänen työtehtäviinsä kuului Alumni Ambassador –palvelun toteuttaminen ja opiskelijajärjestöjen kanssa yhteistyössä tekemät työelämätapahtumat.
Yhdistyksen vapaaehtoistyöprojektia jatkettiin vuonna 2018. Vapaaehtoistyöstä ilmoitettiin jäsenkirjeessä ja yhdistyksen verkkosivuilla, joilla jäsenet ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi. Helpottaakseen tehtävävalintaa vapaaehtoistyöt jaettiin viiteen 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 2018 mikä on hieman aiempaa vuotta enemmän. Jokainen vapaaehtoistyötunti kirjattiin.
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VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin 29.11.2018 Helsingin yliopiston päärakennuksessa, Pienessä juhlasalissa. Läsnä oli 52 jäsentä. Vuosikokouksessa vahvistettiin vuoden 2017
toimintakertomus, tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio, valittiin tilintarkastusyhteisö, päätettiin puheenjohtajien, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja
valittiin uudet jäsenet erovuoroisten tilalle hallitukseen ja valtuuskuntaan. Vuosikokouksessa
Hallitus esitti vuosikokoukselle, että kaikki jäsenmaksukategoriat vuonna 2019 säilytetään samansuuruisina kuin vuonna 2018. Jäsenmaksumuodoiksi vahvistettiin:

Todettiin, että yhdistyksen puheenjohtajistosta yhden tulee sääntöjen mukaan vaihtua. Puheenjohtajana jatkoi Kati Myllymäki ja ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Christina Gestrin ja
toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Juha Jolkkonen. Sääntöjen edellyttämän ruotsinkielisyyden
todettiin näin täyttyvän.
Valtuuskunnasta olivat kahden kauden jälkeen erovuorossa Arto Ojala. Valtuuskunnan uusiksi jäseniksi kaudelle 2019-2021 valittiin Heljä Misukka.
Hallituksen jäsenistä erovuorossa oli Katariina Styrman. Lisäksi Tuuli Kousa pyysi eroa kiireiden
takia. Uusiksi jäseniksi valittiin Antti Arjava ja Tarja Kohila.

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 yhteistyötä 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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Rinnakkaiskielisen Vesi, ilmasto ja konfliktit - Nobel palkinnot 2018 sekä ympäristöjournalismi keskustelutilaisuus -tapahtuman yhteistyökumppanina olivat Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Helsingin yliopiston ruotsinkielisten asioiden yksikkö (Svenska ärenden), Kansalaisfoorumi, Svenska YLE ja Svenska Folkskolans Vänner. Seikkailu -luentosarjan yhteistyökumppani
oli Christine ja Göran Schildtin säätiö. Avajaiskarnevaalit ja Fuksiseikkailu tehtiin yhteistyössä ylioppilaskunnan kanssa. Ylioppilaskunta täytti 150 vuotta ja yhdistys järjesti yhteistyössä HYY:n
kanssa Silliksen ja tiedotti juhlavuoden ohjelmasta alumneille. Yhdistys osti livestriimaus lisenssin
Nordic Business Forumiin ja sitä seurattiin sekä Tiedekulmassa että yliopiston Juhlasalissa. Yhdistys oli tänä vuonna TedEx University of Helsinki –tapahtuman virallinen kumppani ja yhdistys oli
hyvin näkyvillä tapahtumassa omalla ständillään.
Yhdistyksen vuonna 2017 käyttöön ottaman Lyyti-tapahtumahallintaohjelman avulla tapahtumien
ilmoittautumiskäytäntöjä ja palautekyselyitä voitiin automatisoida ja tehostaa 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 2018 oli noin 88 % (skaala-100 %-+100 %).
Yhdistys järjesti vuoden aina mm. seuraavat tapahtumat:
18.1 Tieteiden yö – Kruunuhaka
26.1 Seminaari: Koulutuksen ja sivistyksen merkitys - SFV-huset
31.1 Kulttuuritreffit: Kekäläinen & Company tanssiesitys – Stoa
12.2, 12.3, 9.4, 14.5, 10.9, 9.10, 12.11 ja 10.12 Kirjallisuuspiiri; Kirjailija Juha Hurme: Suomen niemellä, Tellervo Koivisto: Elämästä ja kirjoittamisesta, Heikki Haavikko ja Nana Sironen: Art House kustantamovierailu, Samu Nyström: Sisällissota Helsingissä, Marjo Niemi: proosa- ja näytelmäkirjallisuus, Juha Kulmala: Runous, Sirpa Kähkönen: Mikä on kirjailijan rooli yhteiskunnassa, Anna-Riikka
Carlson; Kustantamovierailu WSOY/Bonnier - Mikä on kirjallisuuden tulevaisuus - Porthania Sali PI,
Sali PII, Art House, Päärakennus Sali 13, Runeberg-Sali ja Bonnier
12.2 ja 9.4 Luentosarja Allt ljus på Topelius yhteistyössä SLS:n kanssa. Pia Forssell: Vår första bästsäljare – Topelius populära författarskap, Rainer Knapas: Vår enda arfvelott. Topelius och universitetet, Derek Fewster: Topelius och det utlovade landet, Päivi Lappalainen: Synen på barnen: Topelius
och barnlitteraturen - Svenska litteratursällskapets hus
22.2, 1.3, 8.3, 15.3 Studia Generalia: Outoa ja kaunista, Metsä hengittää ja yskii, Monimuotoiset metsät, Metsä hoitaa - Porthania luentosali PI, Yliopiston päärakennus Pieni juhlasali
16.–25.2 Alumnimatka Sri Lanka
28.2 Kulttuuritreffit: Muodonmuutos – Ryhmäteatteri
28.2 Kirjalliset väärennökset -teoksen julkaisutilaisuus - Tiedekulman Lounge
22.3 AlumniForum; Vuoden Alumni 2018 Reetta Kivelän luento Entä jos uusiutuva ruoka olisi ratkaisu? - Yliopiston juhlasali
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22.3 Tulevaisuuden eettisten ruokien kilpailu Särki, sirkka vai kaura? Paneelissa johtaja Marjukka
Porvari John Nurmisen Säätiöstä, EntoCuben perustaja ja toimitusjohtaja Perttu Karjalainen ja Reetta Kivelä Gold&Green Foods-yhtiöstä. Juontajana ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä (HY) –
Tiedekulma
27.3 Kulttuuritreffit: Ippolito Caffi - Sinebrychoffin taidemuseo
5.–8.4 Alumnimatka Samppanja, Reims ja Épernay
12.4, 17.4, 3.5 ja 17.5 Luentosarja Seikkailu I-IV yhteistyössä Christine ja Göran Schildtin säätiön
kanssa. Stefan Lundberg: Seikkailu elämäntyylinä, Hilma Granqvist: Pidän minusta täällä - etnologinen uranuurtaja Palestiinassa, Patricia Berg: Seikkailullinen pyhiinvaellus Medinaan ja Mekkaan.
Georg August Wallinin matkat Arabian niemimaalla 1840-luvulla, Liisa Suvikumpu: Et in Arcadia
ego! Suomalaiset kuvataiteilijat Roomassa 1800-luvulla - Yliopiston päärakennus sali 10, Pieni juhlasali
17.4 ja 9.5 LinkedIn Koulutus: aloittelijoille, edistyneille ja syventävä käyttö - Minerva-tori
18.- 22.4 ja 9.-13.5 Alumnimatka Oxford ja Cambridge
30.4 Havis Amandan pesu ja lakitus - Kauppatori
4.5 Kulttuuritreffit: MAMMA MIA! musikaalin ensi-ilta - Messukeskus Amfi teatteri
15.5 Kulttuuritreffit: Les Nuits tanssiesitys - Suomen Kansallisooppera
24.5 Suursitsit – Senaatintori
30.5 ja 31.5 Kasviarkeologiaa ja puutarhahistoriaa Kaisaniemessä - Kasvimuseon Nylander-sali
ja Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha
31.5 AlumniGolf V - Hirsala Golf, Kirkkonummi
1.9 Kulttuuritreffit: Amadou&Mariam - Huvila-teltta, Tokoinranta
3.9 Helsingin yliopiston lukuvuoden 2018–2019 avajaiset - Yliopiston päärakennuksen juhlasali
3.9 Kummitusratikka: Kulttuurihistoriallinen retki henkien Helsinkiin - Havis Amanda
6.9 Kulttuuritreffit: Norma-ooppera - Sellosali Espoo
19.9, 28.9 ja 14.12 Kulttuuritreffit: Amos Rexin taidemuseo – Amos REX
22.9 Mika Waltarin 110 –juhlavuosi seminaari yhteistyössä Mika Waltari seuran kanssa - Kielikeskuksen juhlasali
27.9 Nordic Business Forum livestriimaus alumneille: Strategy, Peak Performance and Artificial Intelligence. Stiimauksen yhteydessä valinnainen hyväntekeväisyyslounas Alumni Ambassador palvelun tueksi. - Tiedekulma
27.9 NBF; keskustelu presidentti Barack Obaman kanssa livestriimaus alumneille: - Yliopiston päärakennuksen juhlasali
Pe 28.9. Fuksiseikkailun alumnirasti, Metsätalo
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5.10 Vesi, ilmasto ja konfliktit - Nobel palkinnot 2018 sekä ympäristöjournalismi keskustelutilaisuus yhteistyössä Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Kansalaisfoorumi, Svenska
folkskolans vänner, HY:n ruotsinkielisten asioiden yksikkö (Svenska ärenden), Svenska YLE - Hanasaari
12.10 Alumnijuhla teemalla Back to the 80's - Bottan juhlasali
14.–21.10, 21.-28.10 ja 28.10-4.11 Alumnimatka Jordania ja Petra
15.11 Vuosi 1918 ja oikeudenkäyttö prof. Jukka Kekkonen ja OTT Ilari Hannula - Porthania
25.11 HYY150 vuosijuhla sillis – Physicum, Kumpula
17.–28.11 Alumnimatka New Orleans ja Mississippi
29.11 Helsingin yliopiston alumni ry:n vuosikokous - Yliopiston päärakennus Pieni juhlasali
8.12. Lucia laulaa Alumneille, Tiedekulma
28.12-1.1 Alumnimatka Uusivuosi Wienissä

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
maksaneille jaettiin painettu lehti automaattisesti.
Jäsenet saivat alennusta Unicafén lounaan henkilökuntahintaan, Sanoma Media Finlandin lehdistä
alennusta jopa 40 %, Ulkopolitiikka -lehtien tilauksista alennusta 15%, businesslehti Forum puoleen hintaan, Gaudeamuksen kirjoista alennusta 20-40 % ja SKS:n kirjoista alennusta 25-40%. Yhteistyö Radion sinfoniaorkesterin kanssa jatkui. Jäsenet saivat myös alennusta museovierailuista ja
konserteista osana Kulttuuritreffien ohjelmaa. Uutena jäsenetuna jäsenille tarjottiin Ylioppilas-lehti
puoleen hintaan. UniSport tarjosi jäsenille kausikortin, kurssit, valmennus- ja testauspalvelut sekä
hieronnan etuasiakashintaan.
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,
Marjo Nurmisen Maailman kirjat sekaisin –teosta, Matti Klingen Helsingin yliopiston historiaa ja
Krister Höckerstedtin kirjaa Lever för livet sekä promootiotoimikunnan tuotteita. Kaupan kautta
myytiin lippuja AlumniGolfiin 31.5.2018, AmosRex opastetuille kierroksille 19.9, 28.9 ja
14.12.2018, lippuja Alumni Ambassador hyväntekeväisyyslounaalle NBF tilaisuuteen 27.9.2018,
lippuja Alumnijuhlaan 12.10.2018 sekä lippuja HYY150 sillikselle 25.11.2018.
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JÄSENTIEDOTUS
Viestintä sai paljon kiitosta jäseniltä. Asiakaspuhelin ja alumniyhdistys@helsinki.fi sähköposti olivat ahkerassa käytössä. Usea jäsen kävi myös toimistolla asioimassa noutamassa tuotteita, päivittämässä tietojaan, kysymässä lisätietoja tai tarkastamaan, miten sähköinen jäsenkortti ladataan
puhelimeen. Tilaisuuksien korkea täyttöaste 2018 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 330 vuonna 2018.
Yhdistyksen viestintä kohdistettiin suurilta osin jäsenten valitsemien kiinnostusten kohteiden mukaan. Lähes 80 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 oppiala-kohtaisten tietojen perusteella yhdistys teki kohdennettua viestintää. Viestinnän segmentoinnilla onnistuttiin tarjoamaan alumneille mahdollisuus
myös poikkitieteellisiin kohtaamisiin.
Jäsenille lähetettiin postitse 72-sivuinen jäsenkirje 26.1.2018 suomeksi tai ruotsiksi. Yhdistyksen
ensimmäinen englanninkielinen jäsenkirje julkaistiin verkossa pdf-muodossa toukokuussa. Viestintä määriteltiin viikoittain koskien kaikkia kanavia: sähköposti, kotisivut, sähköinen jäsenkortti,
Facebook, LinkedIn, Instagram ja esitteet. Yhdistyksen Facebook-sivuista tykkäsi loppuvuodesta
1913 henkeä ja suljettuun LinkedIn-ryhmään kuului reilut 987 jäsentä. LinkedIn-ryhmässä 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. Video ladattiin sekä sähköiseen jäsenkorttiin, josta sitä oli helppo seurata kohdassa
"Jakamisen arvoisia ajatuksia", että yhdistyksen Facebook-sivulle. Jaettavat videot valittiin seuraavin kriteerein: ajankohtaisia, informatiivisia, kiinnostavia, aiheen hyvin kiteyttäviä sekä tarpeeksi
lyhyitä. Suurin osa jaetuista videoista oli Ted-talk tallenteita. Yhdistys pyrki priorisoimaan Helsingin yliopiston tallenteita silloin, kun ne täyttivät edellä mainitut kriteerit. Videoviestintä oli hyvin
suosittua.
Alumni Ambassador -palvelua varten yhdistys tilasi Doppi tuotantoyhtiöltä videon, joka oli suunnattu erityisesti opiskelijoille. Videota jaettiin yhdistyksen viestintäkanavissa ja opiskelijoille suunnatuissa työelämätilaisuuksissa. Video sai opiskelijoilta ja alumneilta erittäin positiivista palautetta.
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JÄSENHANKINTA
Uusien materiaalien ja prosessien ansioista sekä kampanjavastaavan työpanoksella jäsenmäärä
nousi tasaisesti. Vuoden 2018 alussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 7104 ja vuoden lopussa 7435.
Yhdistys teki vuoden mittaan useita toimia jäsenmäärän kasvattamiseksi. Se teki aktiivista jäsenhankintaa tapahtumissa ja niiden markkinoinnin yhteydessä sekä mesuilla että uusien yhteistyötahojen kautta. Vuonna 2017 onnistuneesti toteutettujen jäsenhankinta -kampanjoiden tulosten perusteella jatkettiin vuonna 2018 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 AlumniForum 2018 ja Särki, sirkka vai kaura? –tilaisuuden ja Alumni Golfin yhteydessä tehdyt sähköposti kampanjat sekä suoramarkkinointi itse tapahtumissa olivat onnistuneita. TedEx University of Helsinki –tapahtumassa tehty jäsenhankinta sähköpostitse ja somekanavien kautta oli myös onnistunut, erityisesti vastavalmistuneille ja opiskelijoille. Jäsenhankinnan
kannalta eduista suosituimmat olivat UniSportin alennukset, UniCafé -lounasetu ja Yliopisto-lehti.
Loppuvuosi 18 euroa –kampanjaa ei tänä vuonna toteutettu, sillä uusi jäsenrekisteri Salesforce ei
sitä mahdollistanut. Yhdistys päätti antaa mentoreina toimineille sekä HY:n tiedesäätiön nimikoiduille tohtorikoulutettaville vuoden 2018 ilmaisen jäsenyyden. Joulukuussa AlumniFukseja oli
reilut 648.
Tapahtuma- ja messumarkkinoinnin todettiin olevan tehokasta, kun taas suorapostitus ei tuottanut
toivottua tulosta. Yhdistys osallistui Lääkäripäiville tammikuussa tieteelliseen farmasiatapahtumaan huhtikuussa ja Farmasianpäiville marraskuussa. Neljäosaisen Seikkailu-luentosarjan yhteydessä suoritettiin myös jäsenhankintakampanjoita sähköpostitse sekä jäsenhankintaa itse tapahtumissa. LinkedInin kautta välitettiin kutsuja tapahtumiin potentiaalisille jäsenille ja Facebookissa
tehtiin kohdennettuja mainoskampanjoita. Yhdistyksen FB-kampanjoita seurattiin, mutta ne eivät
johtaneet uusiin jäseniin.
Tehokkaat maksumuistutusprosessit jatkuivat jäsenkadon välttämiseksi. Tulokset olivat hyvin
myönteisiä. Peräti 4219 jäsentä oli maksanut jäsenmaksunsa 13.2.2018 kun jäseniä oli yhteensä
7060. Määrä oli hieman aiempaa vuotta alempi mikä selittyy sillä, että yhdistyksellä oli uusi jäsenrekisteri (Salesforce) käytössä joka aiheutti maksun suorittamisessa vaikeuksia. Helmikuun lopulla
6212 jäsentä 7089:stä jäsenestä oli maksanut jäsenmaksunsa. Kesäkuussa lähettiin paperinen jäsenmaksumuistutus reilulle 600:lle alumnille. Lähes 150 alumnia maksoi jäsenmaksunsa muistutuksen johdosta ja heinäkuussa 90% jäsenistä oli maksanut jäsenmaksunsa vuodelle 2018. 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. Marraskuun sijaan yhdistys pystyi vasta joulukuun lopussa tekemään kampanjan jäsenille kehottaen heitä maksamaan tulevan vuoden 2019 jäsenmaksun.
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TALOUS
Yhdistyksen taloustoimikunnan puheenjohtajana toimi johtaja Antti Huhtamäki. Yhdistyksen kirjanpitoa hoiti Suomen Säätiötilipalvelu aina 31.6.2018 saakka. Tämän jälkeen kirjanpito siirrettiin
Tilitoimisto Riikka Olin Ky:lle, joka myös hoiti edellisen vuoden tapaan yhdistyksen palkanlaskennan ja -maksun.
Taloudellisesti vuosi sujui ongelmitta. Vuoden 2018 tulos oli yhdistyksen oman toiminnan osalta
10 831,62 euroa alijäämäinen.

VARAINHANKINTA
Helsingin yliopiston alumni ry:n rahasto jakoi stipendejä opiskelun edistämiseen yhteensä 23 000
euroa. Rahasto myönsi kolme 1000 euron stipendiä aktiivisille perustutkinto-opiskelijoille. Taitarahastosta jaettiin 1000 euroa Taitan tutkimusasemalla suoritettavia opintoja tai tehtävää opinnäytetyötä varten ja Timo Sahin rahastosta yksi 1000 euron matka-apuraha. Ympäristön ystävät rahastosta jaettiin yhdeksän 2 000 euron stipendiä perustutkinto-opiskelijoille, jotka tekevät ympäristötutkimukseen liittyvää pro gradu -tutkielmaa.
Helsingin yliopiston alumni ry:n Rahaston hallituksen alumnijäsenet olivat vuonna 2018 Heidi Andersson, Juha Korppi-Tommola (pj), Markku Löytönen, Jari Niemelä, Katariina Styrman ja Pia Österman.
Alumnirahaston stipendin saivat KK Pia Härkönen, HuK Piia Pasanen ja Valt yo Mikael Vitikainen.
Timo Sahin rahasto stipendin vastaanotti LK Ilari Rautalin. Taitan tutkimusaseman rahastosta, jaettiin stipendi MSc Oyelowo Oyedayolle. Ympäristön ystävät -rahaston stipendin saivat LuK Joonas
Alanko, Fil yo Ronja Hyppölä, KK Emma Kurenlahti, LuK, DI Anne-Mari Lehto, LuK Anna-Riina Mustonen, LuK Jenni Nieminen, Fil yo Ella Pippingsköld, LuK Outi Seppälä ja DI, KTM MIka Tala.

KEHITTÄMISTOIMINTA
STRATEGIA
Strategisista tavoitteistaan yhdistys keskittyi vuonna 2018 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 ja osallistui työelämämessuille kuten Viikki Areena, FutureWorks ja Aikuiskasvatuskillan ja Peducan työelämäkuukausi.
Alumni Ambassador -palvelun myötä tehtiin myös opiskelijajärjestöiden kanssa yhteistyötä. Pyrkimyksenä oli edistää nuorten työllistymistä hyödyntämällä alumnien muodostamia verkostoja.
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Alumni Ambassador -palvelusta tehtiin video, jonka toteutti Doppi OY. Videota käytettiin palvelun
markkinoinnissa opiskelijoille ja alumneille.
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.
Kunnianhimoinen Harvard Club of Finlandin kanssa yhteistyössä vuonna 2017 ideoitu Alumni Ambassador –palvelun kasvattamista jatkettiin vuonna 2018, erityisesti kansataloustieteen tiedekunnan, teologisen tiedekunnan ja kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden ja alumnien kanssa.
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 27.9. Tiedekulmassa järjestettiin valinnainen maksullinen lounas, jolle 14 alumnia osallistui. Lounaan hinnasta (40 euroa) puolet meni lyhentämättömänä
Alumni Ambassador -palvelun tukemiseen.
Hallituksen puheenjohtaja kertoi yhdistyksen resurssikokouksessa 20.8.2018 aloitteesta yhdistyksen sulauttamisesta yliopiston alumnitoimintaan, jonka Helsingin yliopiston kansleri Kaarle Hämeri
ja viestintäjohtaja Kirsti Lehmusto olivat esittäneet yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle.
Aloitteen taustalla oli yliopiston lisääntyvä rooli alumnitoiminnassa ja toimintaympäristön muutos,
jossa yliopistonvarainhankinnalla on suurempi rooli sekä yliopiston tavoite yhteiskunnalliseen
vuorovaikutukseen. Yliopisto ehdotti, että alumnitoiminnasta tehtäisiin suurilta osin maksutonta
kaikille alumneille. Joitakin tilaisuuksia olisi, jotka olisivat maksullisia ja jäsenetu Yliopisto-lehti
paperisena olisi jatkossakin maksullinen. Yhdistyksen työntekijöille tarjottaisiin tehtäviä yliopistotiimissä. Yliopisto ehdotti yhdistykselle, että se vähentää toimintansa tai lakkauttaa toimintansa ja
siirtää sen yliopistolle.
Ehdotusta pohdittiin hallituksen perustamassa työryhmässä. Sen johtopäätös oli, että yhdistystä ei
ole syytä lakkauttaa. Yhdistyksen säännöissä määritellään sen tehtävä ja hallitus toimii sen mukaisesti. Suomen yhdistyslainsäädäntö ei tunne esitetylle fuusiotoimenpiteelle mekanismia. Yhdistys ei
voi sulautua etenkään julkisoikeudelliseen yhteisöön (HE 33/2016 vp s. 3) eikä se voi disponoida
jäseniä. Työryhmä toivoi sen sijaan keskustelua yhteistyön kehittämisestä. Vuoden aikana yhdistys
jatkoi keskustelua yliopiston kanssa siitä, miten alumni toimintaa voidaan kehittää yhdessä. Aloite
yhdistyksen lakkauttamisesta käsiteltiin yhdistyksen vuosikokouksessa. Vuosikokous päätti, että
yhdistystä ei lakkauteta. Yhdistyksen toiminta on kehittynyt viime vuosina upeasti, jäsenmäärä on
kasvanut ja talous on vakaalla pohjalla.

JÄSENREKISTERI
Uuden rekisterinhallinta ohjelman Salesforcen oli tarkoitus mahdollistaa aiempaa turvallisemmat ja
tehokkaammat prosessit sekä parantaa ryhmien kanssa tehtävää rekisterinhallinta ja jäsenmaksuyhteistyötä. Rekisterin käyttöönotto ja sen käsitteleminen tuottivat odotetusti paljon työtä toimistolle. Jäsenmaksujen perintä viivästyi ja palvelut erityisesti yhteistyökumppaneille, ruotsinkielisille
ja englanninkielisille jäsenille sekä itsenäisille ryhmille ja kaksoisjäsenyhteistyötahoille olivat
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aiempaa heikommat vuoden vaihteessa. Rekisterissä ei myöskään voinut toteuttaa suurta osaa yhdistyksen ydinprosesseista kuten segmentoituja hakuja, työ- ja opintotietojen lisäämistä ja maksujen tai jäsenyysmuotojen muokkaamista. Näihin haasteisin pyritään löytämään ratkaisu.
Yhdistys laati uuden tietosuojailmoituksen toukokuussa ja varmisti, että tietosuoja-asetuksen edellyttämät tietojenkäsittelysopimukset ovat voimassa kaikkien niiden yhdistyksen käyttämien palveluntarjoajien kanssa, joiden palveluissa henkilötietoja käsitellään. Uusi tietosuojailmoitus laadittiin
EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti, joka astui voimaan 25.5.2018.

ALUMNI ENGAGEMENT SCORE
Vuonna 2018 jatkettiin kansainvälisesti verrannollisen alumnien osallistumisen ja sitoutumisen
mittariston käyttöä, ns. alumni engagement -mittaristoa. Sen tulos oli arviolta yhdistyksen jäsenten
sekä muiden aktiivien alumnien osalta vuonna 2018:
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. Yhdistys järjesti mm. kaksi Ideoita ja pähkinöitä -yhteistapaamista, suunnitteli ohjelmaa ja viestintää yhteistyössä ja päivitti rekisteritietoja.
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, Teologian alumnit (ent. Jalumnit), Historian alumnit ja Soc&Koms vänner rf:n
kanssa yhteistyö jatkui entisellään.
Tukholman paikallisklubi Sweden Alumni Club järjesti yhden tapahtuman Alumni After Work –
tilaisuuden 13.11.2018 Hotell Kungsträdgårdenin Salong –tilassa, Kocksgränd 1, Stockholm. Sweden Alumni Clubin hallituksen jäsenet kaudella 2018 - 2019 olivat Kate Sevón (pj), Carina Asmussen, Johanna Jussila Hammes, Maria Nicola Nymalm, Eveliina Rengstedt, Ragna Rönnholm, Reija
Tuomaala, Tiinamari Sivonen ja Barbro Widing. Jäseniä klubissa oli vuoden vaihteessa 78.
EU Alumni Clubin hallituksen jäsenet kaudelle 2018-2019 olivat Saara Harjula (pj), Virve Indren,
Pekka Rislakki, Salla Saastamoinen, Emily Tullberg, Päivi Valkama ja Minna Wilkki. Jäseniä klubissa
oli vuoden vaihteessa 119.
China Alumni Clubin hallituksen jäsenet kaudella 2017-2018 olivat Chen Yifeng (puheenjohtaja), Li
Ying (varapuheenjohtaja). Hallituksen muut jäsenet ovat Xiaoyulong Chen, Harri Järveläinen, Qiao
Mingqiang, Pauli Peräinen, Pekka Rislakki ja Li Tian . Jäseniä klubissa oli vuoden vaihteessa 210.
Alumniyhdistyksen ja urapalveluiden perustama kansainvälisten alumnien verkosto University of
Helsinki International Alumni Network tapasivat 4 kertaa. 24.1. hotel Clarionissa, 22.3. Tiedekulman
basementissä, 27.9 Yliopiston päärakennuksessa ja 14.12 hotel Clarionissa.
Helsingissä, 27 syyskuuta 2018
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