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KOKO YLIOPISTOA KOSKEVAT TOIMENPITEET
Lapin yliopiston alumnitoiminnan tavoitteena on saada alumnit osaksi yliopiston arkea.
Alumnit ovat vahva voimavara, joiden kokemus ja osaaminen tulee hyödyntää yliopiston
opetuksessa ja tutkimuksessa. Alumnitoiminnan tavoitteena on luoda yliopiston ja
alumnien välille vahva yhteys, jossa molemmat hyötyvät kumppanuudesta.
Alumnitoimikunta hyväksyi 12.3.2015 kokouksessaan Lapin yliopiston
alumnitoimintasuunnitelma vuosille 2015–2017. Alumnitoimintaa vahvistetaan ja sen
yhdeksän tavoitetta lähdetään kehittämään ja toteuttamaan. Tavoitteet ovat
1. Alumnien ja yliopiston yhteistyön vahvistaminen
2. Perusopetuksen ja -tutkintojen työelämävastaavuuden edistäminen
3. Perusopiskelijoiden työllistymisen edistäminen
4. Perusopiskelijoiden opintojen sujuvuuden tukeminen
5. Yliopistotoimintojen laadun parantaminen
6. Uusien opiskelijoiden rekrytoinnin edistäminen ja yliopiston tunnettavuuden
lisääntyminen
7. Elinikäisen akateemisen oppimisen vahvistaminen
8. Yliopiston strategisten painoalojen vahvistuminen
9. Yliopiston kansainvälistymisen vahvistaminen
Tällä hetkellä alumnirekisteriin (Microsoft Dynamics CRM) on siirretty 1470 tutkinnon
suorittanutta henkilöä.
Muita koko yliopistoa koskevia alumnitoimintoja:
•
•
•

tiedekuntiin perustettu alumnityöryhmiä
luovutettu alumnirekisteristä tiedekunnille sähköpostiosoitteita alumnitapahtumien
järjestämistä varten sekä opetuksen ja hankkeiden kehittämisen tarkoituksiin sekä
tilattu Väestörekisterikeskukselta osoitelistaus
vararehtori Kaarina Määtän kirje kaikille alumneille liittymiseksi mukaan
alumnitoimintaan sekä kutsu yliopiston vuosipäiväjuhlaan (8.2.)
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•
•
•
•
•
•
•

otettu käyttöön alumnirintamerkki
Vuoden alumniksi KT Irja-Kaisa Lakkala Sodankylästä
uutiskirje (31.5.), yliopiston kuulumisia
kutsu yliopiston lukuvuoden avajaisiin (16.8.)
Maisteripaja (28.9.)
haaste varainhankinnasta (21.11.)
Kide – lehden toimitus alumneille (4 numeroa)

TIEDEKUNTIEN OMA ALUMNITOIMINTA
Kasvatustieteiden tiedekunta
Opintojaksossa MKAS2222 Kasvatustieteilijä työelämässä (3 op) opiskelijoiden tehtävänä
oli haastatella tiedekunnan alumneja ja koostaa haastatteluista esitys kurssille.
Haastattelujen avulla saatiin tuoreita kuulumisia alumneiltamme työelämästä.
Myös AKAS2112 Aikuiskasvatus ja koulutussuunnittelu – kurssilla (5 op) opiskelijat
haastattelivat työelämässä olevia alumneja.
Kasvatustieteiden tiedekuntaan perustettiin alumnityöryhmä.
Suomen opettajaksi opiskelevien liiton (SOOL ry) Rovaniemen aluetoimijan kanssa on
kartoitettu yhdessä alumnitoimintaa.
Mediakasvatuksessa ylläpidetään opetusharjoittelijoiden avustuksella alumnisivustoa, jolle
kootaan mediakasvatuksen alumnien työelämätarinoita heidän
sähköpostihaastatteluidensa pohjalta. Sivuston osoite
https://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Mediapedagogiikkakeskus/Mediakasvatuksen-alumneja
Mediakasvatuksella on myös oma Facebook-sivu
https://www.facebook.com/medu.ulapland/

Oikeustieteiden tiedekunta
Yleistä
Koko Lapin yliopiston samoin kuin oikeustieteiden tiedekunnan alumnitoiminta on osa
Lapin yliopiston laatutyötä. Se edesauttaa verkottumista, elinikäistä oppimista,
monialaisuutta, vahvistaa yliopiston ja tiedekunnan asemaa alueellisena, valtakunnallisena
ja kansainvälisenä vaikuttajana sekä yhteistyökumppanina niin tutkimus- kuin
opetustyössäkin. Alumnitoiminta on myös tiedekunnan yhteiskuntasuhteiden hoitamista ja
tiedekunnan positiivisen julkisuuskuvan ylläpitämistä.
Alumnien merkitys ja palaute ovat tärkeitä myös opetuksen ja tutkimuksen kehittämisessä.
Tiedekunnasta valmistuneet jo työelämässä olevat kykenevät arvioimaan koulutuksensa
laatua ja antamaan palautetta tutkintojen kehittämiseksi. Samalla sieltä saadaan uusia
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mielenkiintoisa aiheita tutkimus- ja tutkielma-aiheiksi täydentämään myös tiedekunnan
omia tutkimusprojekteja.
Alumnitoiminnalla voidaan madaltaa monissa tapauksissa myös työelämään siirtymisen
kynnystä. Harjoittelupaikat alumnien alaisuudessa ja työpaikoilla edesauttavat työelämään
siirtymistä. Viimeaikoina myös tiedekunnan omien harjoittelupaikkojen määrää onkin lisätty
ja samalla on käynnistetty vuosikurssien välinen haastekilpailu harjoittelupaikkojen
lisäämiseksi. Tavoitteena on, että jokainen tiedekunnan opiskelija voisi olla
harjoittelemassa opintojensa aikana. Tässä tiedekunnan alumneilla on merkittävä tehtävä.
Alumnitoiminnalla on tiedekunnasta valmistuneiden verkottumisen kannalta tärkeä tehtävä.
Pääkaupunkiseudulle on perustettu Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnasta ja sitä
edeltäneestä Lapin korkeakoulun oikeustieteiden osastosta oikeustieteellisen tutkinnon
suorittaneille tarkoitettu alumniyhdistys Kaamos r.y.
Kaamoksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä tutkinnon suorittaneiden lakimiesten
välillä sekä edistää yhteistyötä ammatissa toimivien oikeustieteellisen tutkinnon
suorittaneiden ja oikeustieteen ylioppilaiden välillä. Tämän lisäksi yhdistyksen
tarkoituksena on tukea opiskelua, opetusta ja tutkimusta Lapin yliopiston oikeustieteiden
tiedekunnassa sekä edistää tutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään.
Yliopisto on päättänyt vuodesta 2015 lähtien vuoden alumni -arvon myöntämisestä
vuosittain henkilölle, joka on toiminnallaan edistänyt yliopiston ja työelämän välistä
yhteistyötä. Ensimmäiseksi vuoden alumniksi on valittu Rovaniemen hovioikeuden
presidentti Marianne Wagner-Prenner. Rehtori Irja-Kaisa Lakkala valittiin vuoden 2016
alumniksi. Hänelle myönnettiin vuoden alumnin tunnustus Lapin yliopiston vuosijuhlassa
2.3.2016.
Vuoden 2016 toiminnasta
Toukokuussa 20.5.2016 kävi tiedekunnan edustaja puhumassa Oulussa tiedekunnasta
valmistuneille Oulussa työskenteleville juristeille. Samalla neuvoteltiin mahdollisuudesta
saada lisää harjoittelupaikkoja.
Vuonna 2016 oli harjoittelupaikkoja tiedekunnan opiskelijoille yhteensä 65. Rahoitus
saatiin yliopiston keskushallinnosta 42 harjoittelupaikkaan ja tiedekunta rahoitti 23
harjoittelupaikkaa. Näihin paikkoihin saatiin rahoitusta myös yliopiston ulkopuolelta.
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta ja oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestö
Artikla r.y. ovat täyttäneet 37 vuotta vuonna 2016. Päätapahtuma oli 28.–30.10.2016
järjestetty oikeustieteiden tiedekunnan järjestyksessään kolmas alumniseminaari
”Lainsäädäntötyö ja lainsäädännön soveltaminen”. Seminaarissa käsiteltiin
lainsäädäntötyötä lainsäätäjän, lainkäyttäjän ja tutkijan näkökulmasta.
Alumniseminaarissa alustivat perustuslakivaliokunnan jäsen, OTM Antti Kurvinen,
Rovaniemen hovioikeuden presidentti Marianne Wagner-Prenner ja professori Tuula
Linna. Lopuksi teemasta järjestettiin vielä paneelikeskustelu.
Seminaarin ja alumnitapahtuman järjestelyistä vastasivat oikeustieteiden tiedekunta,
Rovaniemen hovioikeus ja oikeustieteen opiskelijoiden aineyhdistys Artikla r.y.
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Vuonna 1980, 1990 ja 2000 aloittaneiden alumnien seminaariin ja kurssitapaamiseen
osallistui noin 40 henkilöä. Alumniseminaarin ohjelmaan sisältyi myös vierailu Rovaniemen
hovioikeuteen, jossa tiedekunnan vuoden 1979 alumni hovioikeuden presidentti Marianne
Wagner-Prenner esitteli hovioikeuden toimintaa ja tiloja.
Virallisen ohjelman lisäksi järjestettiin kurssitapaamisia ja vapaamuotoista yhdessäoloa.
Alumnien, Artiklan ja tiedekunnan henkilökunnan yhteinen juhlaillallinen nautittiin Monte
Rosassa perjantaina 28.10.2016. Tutustutettiinpa alumneja myös Rovaniemen yöelämään
tiedekunnan professorin johdolla.
Lauantaina 29.10.2016 järjestettiin tiedekunnan toimesta kiertoajelu alumneille. Tuolloin
käytiin tutustumassa mm. Napapiiriin ja sen nähtävyyksiin. Matkalla käytiin Sky -hotellilla,
jossa katsottiin maisemia ja juotiin kahvit. Lopuksi tutustuttiin yliopiston ja oikeustieteiden
tiedekunnan toimitiloihin. Niin ikään osa alumneista osallistui Artiklan r.y.:n järjestämään
vuosijuhlaan 29.10.2016.
Seminaarissa sovittiin, että vastaavantyyppinen alumniseminaari tullaan järjestämään
jatkossakin siten, että se ajoitetaan Artiklan juhlaviikon ja kansainvälisen viikon yhteyteen
lokakuun lopulle. Vuosittaiseen alumnitapaamiseen on tarkoitus kutsua jatkossa kolmen
eri vuosikurssin sisäänotot kerrallaan siten, että vuonna 2017 kokoontuvat 1981, 1991 ja
2001 aloittaneet oikeustieteen opiskelijat. Samalla sovittiin, että tiedottamista
alumnitapahtumista aiennetaan.
Alumnitapahtumassa sovittiin myös siitä, että mainitut vuosikurssit haastavat seuraavat
vuosikurssit harjoittelupaikkojen saamiseksi ja lisäämiseksi niin, että kaikilla oikeustieteen
opiskelijoilla olisi harjoittelupaikka tarjolla. Tarkoitus on myös kannustaa alumneja
yliopiston varainhankintakampanjaan. Varainkeruukampanja jatkuu vuoden 2017 loppuun
saakka.
Tiedekunnasta valmistuneiden kautta on järjestynyt myös mahdollisuus saada rahoitusta
ja aiheita opinnäytetöiden tekemiseen. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat olleet mm.
Rovaniemen hovioikeus, Lapin ja Oulun käräjäoikeudet, Trafi, ulosottovirasto, joihin on
yhteistyössä tiedekunnan alumnien kanssa järjestetty harjoittelupaikkoja ja annettu
opinnäytetöiden aiheita.
Tiedekunnan alumnit ovat käyneet antamassa tiedekunnassa oikeustapausopetusta sekä
pitämässä valinnaisia kursseja. Näistä kursseista voidaan mainita esimerkiksi
asianajajakurssi, sovittelukurssi, syyttäjäkurssi, todistajan tuki ja tuomariura -kurssit.
Vuosittain tammikuussa Levillä järjestettäville Kaamos -luennoille on säännönmukaisesti
osallistunut luennoitsijoina alumneja. Kertomusvuonna Kaamos -luennot järjestettiin 29.–
31.1.2016 ja teemana oli Yritys ja verotus.
Alumneille on järjestetty jatko- ja täydennyskoulutusta. Aikanaan tiedekunta on ollut
keskeisesti mukana luomassa ja kehittämässä tuomarikoulutusta Suomessa.
Tuomarikoulua on jatkettu Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön
laatuhankkeen laatupäivien nimellä. Kertomusvuonna laatupäivät järjestettiin 24.–
25.11.2016 Rovaniemellä Lapin yliopiston tiloissa.
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Alumneilta on saatu myös palautetta kuinka kehittää koulutusta ja tutkintoja, joten toiminta
on ollut paitsi sidosryhmätoimintaa niin samalla myös osa laadunvarmistusjärjestelmää.

Taiteiden tiedekunta
Alumnit olivat vahvasti mukana tiedekunnan näyttelyissä
Rovaniemen Arctic Design Weekiin (ADW) liittyvä näyttely Galleria Valossa oli (viikot 8 10) yhteisnäyttely nykyisten muotoiluopiskelijoiden ja kutsuttujen alumnien kesken.
Alumnien yhteydet nykyisiin opiskelijoihin tuottaa vuosittain joitain ryhmänäyttelyitä: Future
Reflections Miina Alajärvi, Henriikka Hietaniemi ja alumni soveltavan kuvataiteen
maisteriohjelmasta Johanna Ruotsalainen Galleria Katve 2, 12.11 - 11.12.2016.
Outamailta, nummilta ja jäätiköiltä, Timo Jokelan 60-vuotisjuhlanäyttelyssä oli kutsuttuna
myös alumnit Timo Haanpää, Kalle Lampela, Antti Stöckell, Seija Ulkuniemi ja Maria
Huhmarniemi F-talon gallerioissa Seinä, Hämärä, Kilo, Lyhty ja Kopio 18.8. - 8.9.2016.
TAOn 10-vuotisjuhlanäyttelyn teemana oli TAOn alumnit, jossa oli useita alumneja eri
tiedekunnan koulutusohjelmista. Alumni Kalle Lampela kuratoi kyseisen näyttelyn. Galleria
Hämärä ja Seinä 25.10 - 10.11.2016.
AVM:n alumni, tiedotuksen freelancer Lasse Paldaniuksen digitaalisia maalauksia näyttely
oli kutsuttuna Galleria Kajossa 15.11. - 15.12.2016.
Alumnit Rovaniemi Arctic Design Weekillä (ADW)
ADW on yksi keskeinen taiteiden tiedekunnan tapahtumista, joissa alumnit ovat mukana.
ADW – viikolla 2016 järjestettiin alumniseminaari, jossa tiedekunnan alumnit kertoivat
uratarinoitaan.
Muotoilijatarinoita on osasuoritus UMUO1222 Muotoilun asiantuntijuus -kurssia, joka on
pakollinen kaikille 2. vuosikurssin muotoiluopiskelijoille. Samat alumnit pitivät ADW –
viikon aikana myös työpajan alansa opiskelijoille tiedekunnan eri koulutusohjelmissa.
Seuraavassa ADW16 – viikolle osallistuneet alumnit aloittain ja valmistumisvuodet:
Petra Falin, vaatetussuunnittelu, TaM 2004/TaT 2011
Jyrki Vainio, graafinen suunnittelu, TaM 2008
Heikki Tuisku, teollinen muotoilu, TaM 2011
Jussi Ängeslevä, audiovisuaalinen mediakulttuuri, TaM 2004
Liina-Maaria Lönnroth, sisustus- ja tekstiilimuotoilu, TaM 2008
Kuvataidekasvatuksen alumnit opiskelijoiden opetusharjoittelijoiden ohjaajina
Kuvataidekasvatuksen opintoihin sisältyy keskeisenä osana viisi eri
opetusharjoittelujaksoa. Harjoittelut tapahtuvat useissa Rovaniemen kouluissa ja
oppilaitoksissa. Lähes kaikissa kohteissa harjoittelua ohjaa yliopistostamme valmistunut
taidekasvattaja. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma kehittää edelleen yhteistyötä
harjoittelupaikkojen opettajien kanssa yhteisin seminaarein, joissa kohtaavat alan tuoreet
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näkemykset ja kokemukset niin kentältä kuin tutkimuksen ja opettajien koulutuksen
näkökulmista.

Poimintoja alumnien vierailuista yliopistolla
Teollisen muotoilun (TM) koulutusohjelman useita alumneja on vieraillut yliopistolla vuoden
2016 aikana, ja osa heistä on käynyt puhumassa opiskelijoille kurssien puitteissa.
Esimerkkinä heistä mainittakoon TM:n alumni Jouni Lehmonen, Jukola Industries Oy, joka
23.9. piti esityksen opiskelijoille yritysmaailman kokemuksistaan. Yleisöksi pyydettiin
kahden kurssin opiskelijat ja lisäksi tapahtumaa mainostettiin muille TM:n opiskelijoille ja
henkilökunnalle. Yleisöä Jouni Lehmosella oli yli 50 henkeä.
Alumni, prof. Jussi Ängeslevä (Berlin University of the Arts and Royal College of Arts in
London) oli 13.12.2016 keynote -puhujana kansainvälisessä Mobile and Ubiquitous
Multimedia 2016 -konferenssissa. TM / prof. Jonna Häkkilä isännöi konferenssia Lapin
yliopistolla 12.–15.12.2016.
http://www.mum-conf.org/2016/program.html

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa alumnitoiminnalla on kaksi painopistettä. Eri
oppiainepooleissa järjestetään alumnitapaamisia ja lisäksi alumnit on nivottu
opetustyöhön. Matkailututkimuksella on erittäin laaja-alaista alumnitoimintaa.
Tiedekuntaan perustettiin syksyllä 2016 alumnityöryhmä, jonka tehtävänä on kehittää ja
koordinoida YTK:n alumnitoimintaa yhdessä ainejärjestöjen kanssa. Työryhmässä on
edustajat kaikista oppiainepooleista ja ainejärjestöistä. Työryhmän henkilöstön edustajat
kokoontuivat järjestäytymiskokoukseen 21.9.2016 ja ensimmäinen virallinen kokous
järjestettiin 31.10.2016. Lukuvuodelle 2016–2017 yhteiskuntatieteiden tiedekunnan
alumnitoimintaan on varattu 2000 euron määräraha.
Hallintotiede, johtaminen ja soveltava psykologia
Oppiainepoolissa järjestettiin, nyt toista kertaa, poolin opiskelijoille kohdennettu
alumnitapahtuma 27.10.2016 Lapin yliopistolla. Tilaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta
vastasi poolin oma työryhmä, johon kuuluivat Krista Kohtakangas, Rauno Rusko, Helena
Tompuri, Ville Pietiläinen, Iida Nevasalmi Remburssi ry:sta sekä Jaana Leinonen.
Tilaisuus järjestettiin edellisen vuoden tapaan teemalla ”Tarinoita urapoluista”. Tilaisuuteen
osallistui kuusi (kaksi jokaisesta poolin oppiaineesta) maisteritutkinnon suorittanutta
alumnia, jotka kertoivat valmistumisensa jälkeisestä urakehityksestä, urapoluista ja niihin
liittyvistä valinnoista sekä nykyisistä työtehtävistään ja taustaorganisaatioistaan. Alumnien
urapolkuihin tutustuttiin paneelimuotoisella keskustelulla. Kommenttipuheenvuoron
tilaisuudessa piti laatupäällikkö Jukka Sankala. Lisäksi kehittämispäällikkö Satu Peteri oli
kertomassa yliopiston tekemästä uraseurannasta jonka lisäksi hän esitteli Akateemiset
työelämätaidot – verkkokurssin sekä työ- ja harjoittelutietokannan. Paikalla tapahtumassa
oli reilut 40 opiskelijaa sekä poolin henkilökunnan edustajia. Tilaisuuden jälkeisen
kahvitarjoilun yhteydessä opiskelijat pääsivät vielä juttelemaan alumnien kanssa
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henkilökohtaisesti. Osanottajien palautteen perusteella tilaisuus onnistui toteutustavaltaan
sekä alumnivalinnoiltaan varsin hyvin.
Alumnitapahtumassa kerrottiin myös Älyke (Älykäs erikoistuminen ja yliopisto-opetuksen
työelämävalmiuksien kehittäminen) ja Tyyli (Työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopistoopintoihin) – hankkeiden toiminnasta. Hankkeiden esittelyn toisena tehtävänä oli kytkeä
alumneja kumppanuuteen työelämäyhteistyössä; mahdollisesti oppimistehtäviä,
harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita.
Alumnitapahtuman lisäksi alumneja on toiminut opettajina etenkin yrittäjyysopinnoissa.
Sosiaalityö
Sosiaalityön oppiaineessa alumnitoiminta on nivottu kiinteästi opetustyöhön. Alumnit ovat
olleet lukuvuoden 2015–2016 aikana luennoimassa viidellä opintojaksolla. Käytännön
opetusjaksolla on hyödynnetty alumneja siten, että lyhyellä 5 viiden viikon käytännön
jaksolla ohjaajina on toiminut 15 alumnia ja pitkällä 10 viikon jaksolla 25 alumnia. Myös
HOPS-työskentelyn työelämäpäivässä on hyödynnetty oppiaineen alumnin
asiantuntemusta. Pro gradu -seminaari on toiminut ja toimii siten, että osittain ohjauksesta
ja aiheiden konsultoinnista ovat vastanneet alumnit. Alumnit ovat osallistuneet myös tiedon
tuottamiseen opetusta varten sekä olleet mukana Sociopolis- ja EMOK-hankkeissa.
Politiikkatieteet ja sosiologia
Sosiologian oppiaineen perinteinen opiskelijoille suunnattu alumnitapaaminen järjestettiin
3.10.2016. Tilaisuuteen osallistui noin 20 opiskelijaa ja oppiaineen henkilökunta.
Tilaisuudessa kaksi oppiaineen alumnia kertoi, mitä sosiologian opiskelu on heille antanut
ja miten sosiologiaa on voinut hyödyntää omassa työssään.
Politiikkatieteet järjestivät historian ensimmäisen alumnitapahtumansa maaliskuussa 2016.
Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan yli 30 henkilöä. Tilaisuudessa kolme henkilöä kertoi
urastaan, harjoittelusta ja opiskeluista. Tilaisuuden järjestivät opiskelijoiden vuonna 2015
perustama Inter Alia ry -alumniyhdistys, politiikkatieteiden ja sosiologian ainejärjestö
Kosmos Buran ry, ja politiikkatieteiden henkilökunta.
Alumniyhdistys Inter Alia ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on toimia
yhdyssiteenä Lapin yliopistossa politiikkatieteiden alemman tai ylemmän tutkinnon
suorittaneiden välillä sekä edistää työelämän yhteistyötä valmistuneiden ja opiskelijoiden
kesken. Inter Alia on järjestänyt jäsenrekrytointia läpi vuoden 2016. Vuoden aikana
yhdistys on pitänyt kaksi ”After work”-tilaisuutta Helsingissä ja järjestänyt ainejärjestön ja
politiikkatieteiden henkilökunnan kanssa yhteistyössä alumni-illan maaliskuussa. Syksyn
2016 aikana laitettiin myös alulle ja käyntiin Inter Alian järjestämä mentorointiohjelma
Kosmos Buranin jäsenille. Ohjelman kautta opiskelijat voivat saada mentorin, joka opastaa
esimerkiksi uravalintoihin liittyvissä kysymyksissä tai opiskelijan kontaktiverkoston
luonnissa.
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Matkailututkimus
Matkailututkimuksen oppiaineen alumnitoiminnan tavoitteena on edelleen ollut
työelämäyhteistyön vahvistaminen. Alumnitoimintaa on myös pyritty kehittämään saadun
palautteen ja kokemusten perusteella. Tavoitteena on ollut saada uusia alumneja,
sitouttaa nykyiset alumnit toimintaan, lisätä alumnitietoisuutta organisaatiossa ja
yrityksissä sekä integroida alumnitoiminta luonnolliseksi ja pysyväksi osaksi
elinkeinoyhteistyötä.
Oppiaineen alumnitoimintaa on toteutettu itsenäisesti ja yhdessä Lapin AMK:n
alumnitoiminnan kanssa.
• Oppiaineen alumnitapaaminen järjestettiin samana päivänä Jalot Villit –
ainejärjestön 20-vuotisjuhlan kanssa 13.2.2016. Alumnibrunssille saapui paikalle
niin matkailututkimuksen oppiaineen henkilökuntaa kuin nykyisiä ja entisiä
opiskelijoita. Alumnit kertoivat tilaisuudessa omia uratarinoitaan ja paikalla oli lähes
30 henkilöä kuulemassa, mitä oma opiskelu on tarjonnut työelämässä ja mitä
työelämässä tänä päivänä tarvitaan.
• Alumneja on kutsuttu MTI:n yhteisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin:
- Vierailijaluennot, teemaviikot ja -iltapäivät, seminaarit
- Gala dinner
Perinteinen Lapin ammattikorkeakoulun DBT-koulutusohjelman Gala dinner
järjestettiin 18.11.2016. Myös matkailututkimuksen alumneilla on mahdollisuus
osallistua illalliselle. Yhteinen kutsu matkailututkimuksen ja AMK:n alumneille
sähköpostin välityksellä.
• Matkailututkimuksen alumni Paula Aspholm vieraili MTI:ssä 13.4.2016. Hän kertoi
oman uratarinansa ja vinkkinsä matkailututkimuksen opiskelijoille. Paula on Sallan
kunnan matkailukoordinaattori.
• ”Vuoden Matkailualumnin” valinta
- Vuoden lappilaiset matkailualumnit valittiin jälleen MTI:n korkeakouluosapuolten alumneista. Kriteereinä olivat aktiivinen yhteistyö MTI:n kanssa,
esimerkiksi opiskelijaprojektien/opinnäytteiden toimeksiantajana toimiminen,
vierailuluentojen pitäminen ja harjoittelupaikkojen tarjoaminen, sekä
mielenkiintoinen uratarina. Vuoden 2016 lappilaiset matkailualumnit
julkistettiin 16.6. Matkailututkimuksen vuoden alumni on markkinoinnin lehtori
Saila Saraniemi Oulun yliopistosta. Matkailualumnien valintaprosessi eteni
seuraavasti: MTI:n alumnivastaavat pyysivät perusteltuja ehdotuksia
alumneista MTI:n henkilökunnalta ja ”alumniraati” valitsi vuoden alumnit
näiden ehdotusten pohjalta.
• jokaista matkailututkimuksen oppiaineesta valmistunutta opiskelijaa on informoitu
alumnitoiminnasta ja mahdollisuudesta liittyä alumniksi
• alumnirekisterin päivitys
Ulkoista ja sisäistä tiedottamista matkailututkimuksen alumnitoiminnassa on hoidettu
seuraavien kanavien kautta:
• sähköiset uutiskirjeet 2x/vuosi, koonti MTI:n sisäisistä uutiskirjeistä
• alumnien uratarinoita
• MTI:n nettisivuilla osoitteessa: http://matkailu.luc.fi/Suomeksi/Alumnitoiminta
• hyödynnetty hopsauksessa ja matkailun asiantuntijaharjoittelussa
• tapahtumista ja ohjelmista tiedottaminen MTI:n alumnit fb-sivulla:
https://www.facebook.com/MTInalumnit
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• MTI:n nettisivuilla: http://matkailu.luc.fi/Suomeksi/Esittely/Ajankohtaista/Tapahtumat
• alumnisivuilla: http://matkailu.luc.fi/Suomeksi/Alumnitoiminta
• julkaisuista, hankkeista, matkailun ajankohtaisista asioista ja uutisista tiedottaminen
sähköisessä uutiskirjeessä, MTI:n nettisivuilla ja MTI:n alumnit fb:ssä
• alumnitoiminnasta tiedottaminen oppiainepalaverissa ja oppiainekahveilla (joka
kuukausi)
Matkailututkimuksen alumnitoiminnan lähtökohtana on se, että alumnit ovat voimavara,
joiden asiantuntemusta, kokemusta ja osaamista voidaan hyödyntää oppiaineen
perustyössä. Alumnitoiminnan tavoitteena on saada alumnit osaksi oppiaineen arkea.
Toimintatapoja kehittämällä on mahdollista luoda monipuoliseen kanssakäymiseen ja
”winwin” kumppanuuteen perustuva vahva yhteys alumnien ja oppiaineen välille.
Keskeisimmät kehittämiskohteet matkailun oppiaineen näkökulmasta seuraavalle
toimintakaudelle:
• itsenäisen, oppiaineen oman alumnityön vahvistaminen
• CRM:n käyttöönotto
• alumnitoiminnan houkuttelevuuden lisääminen
• työ- ja harjoittelupaikkayhteistyön kehittäminen
• alumniviestinnän kehittäminen.

Lapin yliopiston ylioppilaskunta
LYYn alumnitoiminta keskittyy erityisesti ylioppilaskunnan järjestötoiminnassa
vaikuttaneisiin alumneihin. Vuoden aikana ylioppilaskunta on säännöllisesti yhteydessä
tavalla tai toisella entisiin toimijoihinsa. Kuluneen vuoden aikana järjestötoiminnassa
vaikuttaneita alumneja on ollut mm. alustamassa LYYn koulutustilaisuuksissa ja
perehdytyksissä. Vuosijuhlien yhteydessä 1.10.2016 järjestettiin perinteinen
alumnitapaaminen. Ainejärjestöjen osalta jokainen ainejärjestö hoitaa itsenäisesti omaa
alumnitoimintaansa.
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