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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.
Lapin yliopiston alumnitoiminnan tavoitteet ovat:
• Alumnien ja yliopiston yhteistyön vahvistaminen
• Perusopetuksen ja -tutkintojen työelämävastaavuuden edistäminen
• Perusopiskelijoiden työllistymisen edistäminen
• Perusopiskelijoiden opintojen sujuvuuden tukeminen
• Yliopistotoimintojen laadun parantaminen
• Uusien opiskelijoiden rekrytoinnin edistäminen ja yliopiston tunnettavuuden
• lisääntyminen
• Elinikäisen akateemisen oppimisen vahvistaminen
• Yliopiston strategisten painoalojen vahvistuminen
• Yliopiston kansainvälistymisen vahvistaminen
ALUMNIREKISTERI JA VUODEN ALUMNI
Alumnirekisterissä (CRM) on 1833 alumnia. Rekisterin kautta on kontaktoitu alumneja
tapahtumiin, koulutuksiin ja uratarinoihin. Vuoden 2017 rekisterin kehittämisen kohteena oli
sähköisen markkinoinnin kehittäminen uuden Click Dimension –työkalun avulla. Uusi
markkinointityökalu otetaan käyttöön vuoden 2018 alkupuolella.
Vuoden 2017 alumniksi valittiin hallintotieteiden maisteri Johanna Ikäheimo. Hän on toiminut
Lapin yliopiston hallituksen jäsenenä ja Lapin korkeakoulukonsernin neuvottelukunnan
puheenjohtajana.

ALUMNIEN URATARINAT
Lapin yliopiston Kide-lehdissä on alumnipalsta, jossa esitellään yliopistosta valmistunut ja
kerrotaan hänen uratarinansa. Vuoden 2017 aikana julkaistiin 3 alumnitarinaa. Kide-lehden tarinat
on päivitetty myös alumnisivustolle.
TYÖELÄMÄ- JA REKRYTOINTIPALVELU
Vuonna 2017 päivitettiin ”Akateemiset työelämätaidot”- 2 op verkkokurssia. Verkkokurssilla on
mm. alumnien puheenvuoroja työelämän avaintaidoista ja osaamisesta.
Toimintavuonna raportoitiin vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseurantakysely.
Raportti on julkaistu työelämä-ja rekrytointipalveluiden nettisivuilla. Lisäksi pilotoitiin
kesäopintona Osaamisprofiili (3 op) opintojakso hallintotieteiden ja johtamisen poolissa.
Opintojakson tavoitteena oli parantaa opiskelijoiden urasuunnittelutaitoja, osaamisen
sanoittamista ja viestintää sekä työelämärelevanssin tunnistamista alumnien tukemana.

TIEDEKUNTIEN OMA ALUMNITOIMINTA

Kasvatustieteiden tiedekunta
Tiedekunnan alumnitoimikunta kokoontui vuoden 2017 aikana 6 kertaa. Tiedekunnassa
järjestettiin myös koko tiedekunnan yhteinen alumnitapaaminen Kasvatustieteiden päivien
esiseminaarina. Tapahtuman puhujina olivat Johanna Ikäheimo ja Heidi Alariesto. Lisäksi illalla oli
kaupungin vastaanotto, johon osallistui 20 alumnia.
Ainejärjestö Lastu on järjestänyt alumnikahvilan, jossa on opiskelijoilla mahdollisuus tavata
alumneja.
Kasvatustieteiden tiedekunnasta valmistuneet alumnit ovat olleet opettajina tiedekunnassa sekä
kertoneet työelämäkokemuksistaan. Lisäksi alumnit ovat toimineet työharjoitteluohjaajina sekä
luokanopettajakoulutuksessa (kenttäharjoittelu) että kasvatusalan koulutuksessa.
Tiedekunnan opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö on myös tarjonnut alumneille ja
opetustoimen henkilöstölle ammatillista pätevyyttä ja kelpoisuutta tuottavaa jatko- ja
täydennyskoulutusta.

Oikeustieteiden tiedekunta
Alumnien merkitys ja palaute ovat tärkeitä opetuksen ja tutkimuksen kehittämisessä.
Tiedekunnasta valmistuneet jo työelämässä olevat kykenevät arvioimaan koulutuksensa laatua ja
antamaan palautetta tutkintojen kehittämiseksi.
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta ja oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Artikla r.y.
täytti 38 vuotta vuonna 2017. Päätapahtuma oli 27.-28.10.2017 järjestetty oikeustieteiden
tiedekunnan järjestyksessään neljäs alumniseminaari ”Minkälaista oikeustieteellistä tutkimusta
tarvitaan; miten tutkimus voi palvella työelämää ja miten työelämä tutkimusta?”.

Vuonna 1981, 1991 ja 2001 aloittaneiden alumnien seminaariin ja kurssitapaamiseen osallistui
noin 25 henkilöä. Alumniseminaarin ohjelmaan sisältyi myös vierailu Lapin käräjäoikeuteen, jossa
tiedekunnan alumni käräjäoikeuden laamanni Tuula Hiukka-Poikela esitteli hovioikeuden
toimintaa ja tiloja.
Alumnien kautta on opiskelijoille järjestynyt rahoitusta ja aiheita opinnäytetöiden tekemiseen.
Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. Rovaniemen hovioikeus, Lapin ja Oulun
käräjäoikeudet, Trafi, ulosottovirasto.
Tiedekunnan alumnit ovat käyneet antamassa tiedekunnassa oikeustapausopetusta sekä
pitämässä valinnaisia kursseja mm. asianajajakurssi, sovittelukurssi, syyttäjäkurssi, todistajan tuki
ja tuomariura -kurssit. Vuosittain Levillä järjestettäville Kaamos -luennoille osallistui alumneja.
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,
jotka järjestettiin 23.-24.11.2017 Lapin yliopistolla.
Alumneilta on saatu myös palautetta, kuinka kehittää koulutusta ja tutkintoja, joten toiminta on
ollut paitsi sidosryhmätoimintaa niin samalla myös osa laadunvarmistusjärjestelmää.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa alumnitoiminnalla on kaksi painopistettä. Eri
oppiainepooleissa järjestetään alumnitapaamisia ja lisäksi alumnit on nivottu opetustyöhön.
Matkailututkimuksella on erittäin laaja-alaista alumnitoimintaa. Lukuvuodelle 2016-2017
yhteiskuntatieteiden tiedekunnan alumnitoimintaan on varattu 2000 euron määräraha.
Alumnityöryhmä
Tiedekuntaan perustettiin syksyllä 2016 alumnityöryhmä, joka on kokoontunut vuoden 2017
aikana neljä kertaa. Työryhmän tehtävänä on kehittää ja koordinoida YTK:n alumnitoimintaa
yhdessä ainejärjestöjen kanssa. Työryhmässä on edustajat kaikista oppiainepooleista ja
ainejärjestöistä. Alumnityöryhmässä esiin tulleita kehittämisideoita esitellään tämän raportin
päätteeksi.
Tiedekunnan alumnitoiminta 2017
Sosiaalityön oppiaineessa alumnitoiminta on nivottu kiinteästi opetustyöhön. Esimerkiksi 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. Sosiaalityö on ostanut laitoksella toimitettua
julkaisua alumnitoiminnan määrärahalla, jotta sitä voidaan jakaa alumneille oppiaineen
tutkimuksesta kertovana ”käyntikorttina”. Sosiaalityön Sociopolis-seminaarissa 9.5.2017 on
palkittu aktiivisia alumneja.
Johtamisen, hallintotieteiden ja soveltavan psykologian poolissa alumnitapahtuma on järjestetty
26.10.2017. Tilaisuuteen ilmoittautui yli 60 opiskelijaa. Tilaisuudessa oli puheenvuoroja,
paneelikeskustelu ja työpajoja työelämäkontaktien luomiseksi.

Politiikkatieteet ja sosiologia –oppiainepoolissa politiikkatieteiden alumni-ilta järjestettiin
yhteistyössä ainejärjestö Kosmos Buranin kanssa 21.4.2017 ja tilaisuudessa oli paikalla yli 20
opiskelijaa. Politiikkatieteistä valmistuneet ovat perustaneet pääkaupunkiseudulle oman
alumniyhdistyksen, Inter Alian, joka on käynnistänyt mentorointiohjelman Kosmos Buranin
jäsenille. Ohjelman kautta opiskelijat voivat saada mentorin, joka opastaa esimerkiksi
uravalintoihin liittyvissä kysymyksissä tai opiskelijan kontaktiverkoston luonnissa. Sosiologian
oppiaineen perinteinen syksyn alumnitapaaminen on siirretty opiskelijoiden toivomuksesta
Kosmos Buranin viisivuotisjuhlien yhteyteen kevääksi 2018.
Matkailututkimuksen oppiaineella on aktiivista alumnitoimintaa. Oppiaineessa on koottu alumnien
sähköpostilista ja matkailututkimuksella on Facebook –sivut, joiden kautta pidetään yhteyttä
alumneihin. Jo perinteeksi muodostunut matkailututkimuksen alumnibrunssi järjestettiin
helmikuussa. Samana iltana järjestettiin Jalojen Villien vuosijuhla, johon brunssilla uratarinansa
kertoneet alumnit kutsuttiin. MTI:n yhteinen vuotuinen alumnitapahtuma järjestettiin
maaliskuussa 2017 teemalla ”Brändin voima”. Lisäksi alumneja on lukuvuoden aikana kutsuttu
MTI:n yhteisiin tilaisuuksiin ja esim. hankkeiden järjestämiin tapahtumiin. Yhteistyössä Lapin
AMK:n alumnitoiminnan kanssa on valittu vuosittain ”Vuoden Matkailualumni”.
Tiedekunnan yhteisenä alumnitoimintana suunniteltiin järjestettäväksi tilaisuus
vastavalmistuneille, sillä tämän ajateltiin edistävän valmistuneiden sitoutumista yliopistoon ja
siten lisäämään innostusta alumnitoimintaan. Kesäkuulle 2017 suunniteltuun tilaisuuteen tuli
kuitenkin niin vähän ilmoittautuneita, että tapahtuma peruttiin.

Taiteiden tiedekunta
Helmikuussa ollut Arctic Design Week oli tiedekunnan alumnitoiminnan kannalta yksi vuoden
kohokohdista. Viikolla järjestetyssä Muotoilijatarinoita -seminaarissa 20.2.2017 esiintyivät
seuraavat alumnit: Jussi Leinonen, audiovisuaalinen mediakulttuuri, Milka Asikainen,
vaatetussuunnittelu, Hannes Seeberg, teollinen muotoilu, Marika Eerola, graafinen suunnittelu ja
Eeva Välikangas, sisustus- ja tekstiilimuotoilu. Samat alumnit järjestivät koulutusohjelmittain
työpajan 21.2.
Audiovisuaalisen median koulutusohjelmalla oli 25v-juhla, johon kutsuttiin alumneja.
Alumnit Kari Hautanen ja Toni Kamula ovat vierailleet menneen vuoden aikana työpajojen
ohjauksen merkeissä. AVM:n valintakokeessa oli haastatteluissa mukana alumneja.
Teollisen muotoilun alumneihin on pidetty yhteyttä kutsumalla heitä luennoimaan eri kursseille.
Näin opiskelijat saavat ajankohtaista tietoa alumneilta siitä, mitä muotoilun kentällä on
meneillään.
• Jyri Junttila, tuotekehityspäällikkö Kuusamon Uistin Oy:stä luennoi opiskelijoille
tuotemuotoiluprosessi -kurssilla. Nokialla työskentelevä Hanna Vuolteenaho piti
vierailevan luennon TM:n opiskelijoille tammikuussa 2017.
• Palvelumuotoilusta ovat käyneet luennoimassa teollisen muotoilun alumnit Krista
Korpikoski (palvelumuotoilijana Koneella) ja Sunna Autto sekä etäluentona Linus Schaaf
(palvelumuotoilijana Volkswagenilla).

•
•

Lehtori Lauri Snellman järjesti yhdelle alumnivuosikurssille tapaamisen huhtikuussa 2017.
Erähengessä pidettyyn tapaamiseen osallistui kymmenkunta alumnia, jotka nyt
työskentelevät eri tehtävissä lähinnä teollisuuden parissa.
Teollisen muotoilun koulutusohjelma seuraa aktiivisesti alumniensa esiintymissä mediassa,
ja linkittää jutut facebook -sivulleen. Vuonna 2017 TM:n facebook -sivuille linkitetyissä
lehti- ja verkkojutuissa esiintyivät alumnit Heikki Tuisku (Sampo-Rosenlew), Juho Rohila
(Kajak Sport Components Oy) ja Heta Kupsala.

AMOK –hankkeen kautta on syntynyt myös yhteyksiä alumnien kanssa. Startup-tiloissa
pilottivaiheessa vuokralla ovat olleet Kataja Innovations Oy, jonka yksi osakkaista on alumni,
teollinen muotoilija Sunna Autto sekä Arctic Factory Oy, jossa toimii niin ikään teollisen muotoilun
alumni Julius Oförsagd. Lisäksi AMOK –hankkeen seminaarissa esiintyi alumneja. (Ks. ohjelma
www.arcta.fi)
Graafisen suunnittelun alumni, tohtori Markus Schröppel on käynyt vetämässä kurssia Tilallinen
graafinen suunnittelu.
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmalla on tiiviit yhteydet Rovaniemen seudulla
kuvataideopettajina toimiviin alumneihin opetusharjoitteluiden kautta, joissa nämä alumnit
toimivat opiskelijoiden ohjaajina. Tätä yhteistyötä kehitetään vuosittain yhteisellä teemallisella
kokoontumisella, jossa kohtaavat alumnien tuoma tuore kokemus kentältä ja taidekasvatuksen
koulutuksen ja tutkimuksen ajankohtaiset kysymykset. Samojen alumnien apu on korvaamaton
myös opiskelijavalintojen haastattelupäivänä.
Taidekasvatuksen alumneja on ollut mukana esiintyjinä tiedekunnassa järjestetyssä Relate North –
seminaarissa näyttelyineen (ASAD, Arctic Sustainable Art and Design –verkoston toimintaa) sekä
kirjoittajina FADS –verkoston (Finnish Art-Education Doctoral Studies) julkaisussa.

