
AaltoHY ry:n  tiedotuslehti 1/2021

Kevät 2021
Tässä numerossa:

• AaltoHY:n yhteystiedot
• Puheenjohtajan tervehdys
• Kutsu kevään 2021 varsinaiseen kokoukseen
• AaltoHY:n toimintakertomus 2020
• Jäsenristeily 2021



2

Puheenjohtaja   Puhelinnumero 
Petri Peltonen   040 353 8133
petri.o.peltonen@aalto.fi

Varapuheenjohtaja
Pasi Lehto  050 550 2035

Sihteeri
Eevi Huhtamaa   040 353 8139 

Hallituksen jäsenet
Rita Hatakka  050 344 0374
Börje Helenius  050 590 6388
Eevi Huhtamaa   040 353 8139
Pasi Lehto   050 550 2035
Timi Lehtola  050 569 8113
Laura Mure  050 407 9041
Janne Salonen  050 400 3546
Matti Seppä   050 568 0363
Merja Seppänen 050 593 7712 (varajäsen)
Helena Topdagi  050 521 8822

Pääluottamusmies
Petri Peltonen  040 353 8133 
petri.o.peltonen@aalto.fi
  
Varapääluottamusmies
Helena Topdagi  050 521 8822

Luottamusmiehet
Rita Hatakka  050 344 0374
Börje Helenius   050 590 6388
Timi Lehtola  050 569 8113
Heli Liukko  050 372 5940
Laura Mure  050 407 9041
Janne Salonen  050 400 3546
Helena Topdagi  050 521 8822

Varaluottamusmiehet
Mari Partanen  050 355 6195   

Jäsensihteeri ja virkistysvastaava
Helena Topdagi  050 521 8822

Taloudenhoitaja ja jäsenasiat
Petri Peltonen   040 353 8133

Tiedottaja
Jaakko Marttila  050 4117914

Sähköpostiosoitteet muodossa
etunimi.sukunimi@aalto.fi

ellei toisin mainita.

Yhdistyksen www-sivut:
aaltohy.aalto.fi

Facebook -sivut löytyvät nimellä AaltoHY

Kannen kuva: Börje Helenius

Hyödyllistä tietoa jäsenille

Jäsenmaksu on 1,25 % palkasta, mutta enintään 49 
€ kuukaudessa. Jäsenmaksun voi vähentää ansiotu-
loveroista täysimääräisesti.

Jäsenmaksua ei makseta sen kalenterikuukauden 
ajalta, jolta et koko aikana saa palkkaa tai muilta palk-
attomilta ajoilta, kuten opiskelu, armeija/siviilipalvelus, 
sairaus/kuntoutustuki, äitiys/isyys/vanhempainloma ja 
hoitovapaa.

Proplus-sivut palveluksessasi 24/7

Proplussasta löydät tietoa työsuhdeasioistasi, jäsene-
duistasi, jäsenmaksuistasi, voit muuttaa omia tietojasi, 
ilmoittautua koulutuksiin sekä olla yhteydessä asian-
tuntijoihimme 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Kirjautumiseen tarvitset jäsennumerosi, joka löytyy 
jäsenkortistasi. 

Pron mobiilisovellus tarjoaa muun muassa 
jäsenedut, palvelut ja uutiset, kätevästi ja nopeasti. Voit 
ladata sen maksutta puhelimesi sovelluskaupasta. 

Pron yhteystiedot:

Jäsenpalvelu päivystää maanantaista perjantaihin kello 9–15
numerossa 09 1727 3440. 
Sähköposti: jasenasiat@proliitto.fi 
https://www.proliitto.fi 

Osotteenmuutokset AaltoHY:lle

Petri Peltonen, p. 040 353 8133 tai sähköpostitse
petri.o.peltonen@aalto.fi

Hallitus ja toimihenkilöt 2021
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Hyvät Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys PRO ry:n jäse-
net,

elämme mielenkiitoisia aikoja. Koronarajoitukset ovat 
nyt eri tasoisina olleet voimassa vuoden verran ja suurin 
osa teistäkin on työskennellyt viimeisen vuoden enem-
män tai vähemmän etänä. Itse olen käynyt Otaniemen 
kampuksella viime maaliskuun puolen välin jälkeen kuu-
tisen kertaa, kolme niistä yhdistyksen vuosikokouksissa. 
Seitsemäs kerta tulee parin viikon kuluttua, kun on taas 
yhdistyksen kevätkokouksen aika.

Koronarajoitukset vaikuttavat meihin kaikkiin. Etätyös-
kentely on kaksipiippuinen juttu. Toiset viihtyvät etätöis-
sä hyvinkin ja haluaisivat jatkaa etätyöskentelyä myös 
rajoitusten jossakin vaiheessa päätyttyä. Toiset taas 

Puheenjohtajan tervehdys yhdistyksen jäsenille

kaipaavat takaisin kampukselle mieluummin ennemmin 
kuin myöhemmin. Työyhteisön ja erityisesti työkavereit-
ten merkitys on monille suuri, sosiaaliset kontaktit ovat 
tärkeitä ja yksinäinen puurtaminen kotioloissa stressaa. 
Säännöllisetkään etäpalaverit Teamsin tai Zoomin kaut-
ta eivät korvaa oikeita kohtaamisia.

Tätä kirjoittaessani maan hallitus pohtii mahdollisien ul-
konaliikkumiskieltojen määräämisiä. Vielä emme tiedä, 
onko niitä tulossa, mutta jos on, vähäistenkin ihmiskon-
taktien merkitys korostuu. Myös omasta jaksamisesta 
huolehtimisen merkitys korostuu entisestään. Onneksi 
netistä löytää nykyään kaikkea ja sieltä löytyy myös mo-
nenlaisia ohjeita siihen, miten pitää yllä niin ruumiillis-
ta kuin henkistäkin hyvinvointia. Ulkoilu tullee olemaan 
jatkossakin sallittua ja siksi jokaisen kannattaakin mah-
dollisuuksien mukaan lähteä ulos liikkumaan. Kävely-
kokoukset ovat päivän sana ja niihin kannustaa myös 
Aallon johto. Kevät on onneksi tulossa ja valoisa aika 
lisääntyy päivä päivältä, jolloin kävelykokouksiakin on 
helpompi järjestää. Itselleni ainakin lyhyetkin kävelyret-
ket heräävässä luonnossa antavat voimaa jaksaa ja ke-
väämmällä aion liikkuvia kokouksia kokeilla.

Pitäkää huolta itsestänne ja pitäkää huolta toisistanne. 
Pitäkää huolta läheisistänne. Ja siinä huolenpidon ohes-
sa, osallistukaa yhdistyksen kevätkokoukseen 25.3. klo 
15.30. Kokous järjestetään Teams-kokouksena etäyhte-
yksin ja siihen on helppo osallistua kotisohvalta käsin. 
Kokoukselle on ilmoitettu myös fyysinen paikka, mutta 
koronarajoitusten vuoksi toivomme, että osallistutte mie-
luummin etänä.

Hyvää alkavaa kevättä toivottaen,

Petri Peltonen
Pääluottamusmies, puheenjohtaja
Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys PRO ry

• Uusi jäsen saa yhdistykseltä: 20e lahjakortti (Stockmann/S-ryhmä), postitetaan liittymisen jälkeen
• Vie potentiaalinen jäsen lounaalle: Aalto HY:n nykyinen jäsen voi tarjota jäsenyydestä kiinnostuneelle henki-

lölle kohtuuhintaisen lounaan voidakseen kertoa hänelle lisää jäsenyydestä. Yhdistys korvaa lounaan kustan-
nukset jäsenelle. Lisätietoa yhdistyksen puheenjohtajalta.

• Ammattiliitto Pro antaa jäsenen hankkineelle jäsenelle lahjakortin (S-/K-ryhmä). Täytä lomake jäsenen hankit-
tuasi: www.proliitto.fi/pron-jasenyys/suosittele-jasenyytta. 

Lisäksi jäsenhankkija saa yhdistykseltä lahjakortin, se postitetaan liittymisen jälkeen (ilmoita hankkimastasi jäse-
nestä puheenjohtajalle).

Lisätietoa jäsenyydestä: http://bit.ly/aaltohyjasen 

Joukossa on voimaa. Tule mukaan hankkimaan uusia jäseniä!
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Kutsu henkilöstöyhdistyksen kevään 2021 varsinaiseen kokoukseen

Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys ry:n sääntömääräinen syksyn varsinainen kokous pidetään:  

 Maanantaina 25.3.2021 klo 15.30 alkaen
 V001-luokkatila, Ekonominaukio 1 (Kauppakorkeakoulu)
 Suositamme vahvasti osallistumista etäyhteyksin Teamsin kautta: linkki

Kokouksen esityslistalla on sääntömääräiset kevätkokousasiat kuten vuoden 2020 toimintakertomuksen hyväk-
syminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen ja lisäksi viiden varaluottamusmiehen valinta jäljellä olevaksi kaudeksi. 
Kokouksessa hyväksytään myös yhdistyksen uusi äänestys- ja vaaliohjesääntö.

Kokoukseen tuo Ammattiliitto PROn terveiset järjestösihteeri ja AaltoHY:n yhdistyskummi Jukka Hämäläinen. 
Suosittelemme vahvasi osallistumista kokoukseen Teamsin kautta.

Tervetuloa!
Hallitus

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
4. Kokouksen sihteerin valitseminen
5. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
6. Kahden ääntenlaskijan valitseminen
7. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
8. Äänestys- ja vaaliohjesäännön hyväksyminen
9. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2020
10. Toimintakertomuksen hyväksyminen
11. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja toiminnantarkastajien kertomus
12. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
13. Vuoden 2020 yli/alijäämän käyttämisestä päättäminen
14. Enintään viiden varaluottamusmiehen valinta jäljellä olevaksi kaudeksi 2021.
15. Muut kokouksessa mahdollisesti esille tulevat asiat
16. Kokouksen päättäminen

Taloutta koskevat asiakirjat jaetaan kokouksessa.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGVkMzlhNjQtZDM0MS00NzI3LTgzZmUtM2I1NzRlMjIxNWU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ae1a7724-4041-4462-a6dc-538cb199707e%22%2c%22Oid%22%3a%22bfdd698a-c44e-41da-abb7-56eefbea3d9d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDVhNTYxM2YtYWUwMS00MzhlLTliNDktYzhhYWFhOGMxOGMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ae1a7724-4041-4462-a6dc-538cb199707e%22%2c%22Oid%22%3a%22bfdd698a-c44e-41da-abb7-56eefbea3d9d%22%7d
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Vuonna 2020 Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys Pro ry 
kuului Ammattiliitto Pro:hon sekä Yliopistojen ja tutki-
musalan henkilöstöliitto YHL ry:hyn.

Edunvalvonta 
Työehtosopimustoiminta

Yliopistojen työehtosopimuskausi päättyi 31.3.2020. 
Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta käynnistyivät 
7.2.2020, mutta tavoitteiden asetantaa ja muita valmis-
teluja tehtiin jo hyvissä ajoin syksyllä 2019. Edellisen 
neuvottelukierroksen perusteella neuvotteluista odotet-
tiin vaikeita ja Pron yliopistojen lakkotoimikunta ryhtyi-
kin valmistautumaan mahdollisiin työtaistelutoimiin heti 
neuvottelujen alettua. Me olemme yliopisto 3.0 -rinta-
nappeja ja kampanjamerkkejä toimitettiin eri yliopistojen 
yhdistyksiin jo tammikuun lopulla käytettäväksi kampan-
jamerkkinä neuvottelujen alkamisen merkiksi ja tarvit-
taessa myöhemmin työtaistelumerkkinä. 

Työntekijäjärjestöt pitivät 6.2.2020 yhteisen Lakkowe-
binaarin, johon kutsuttiin kaikkien yliopistojen henkilös-
töjärjestöjen aktiivit ja luottamusmiehet. Aalto-yliopiston 
järjestöjen hallitukset ja luottamusmiehet kokoontuivat 
yhdessä seuraamaan webinaaria ja keskustelemaan 
sen jälkeen mahdollisista työtaistelutoimista ja niiden 
organisoinnista. Päätettiin, että Aallon järjestöjen lakko-
päälliköt sopivat toiminnan organisoimisesta järjestöjen 
kesken yliopiston lakkotoimikuntana ja laajentavat toimi-
kuntaa tarvittaessa sekä toimivat eri järjestöjen omien 
lakkotoimikuntien yhdyssiteenä.

Ammattiliitto Pron yliopistojen työehtosopimusneuvotte-
lukunta oli valmistellut neuvotteluja keräten ja työstäen 
tavoitteita ja toiveita neuvottelijoille. Neuvottelukunta 
seurasi neuvotteluja tiiviisti kommentoiden neuvottelu-
tapaamisten pöytäkirjoja ja antaen Pron neuvottelijoil-
le palautetta ja tukea neuvottelutapaamisten lomassa. 
Neuvottelukunta kokoontui säännöllisesti Pron toimistol-
la ja etäyhteyttä käyttäen. AaltoHY:tä neuvottelukunnas-
sa edusti yhdistyksen pääluottamusmies, joka osallistui 
neuvottelukunnan työskentelyyn asiantuntijajäsenenä. 
Kaiken kaikkiaan neuvottelukunta kokoontui 6 kertaa 
vuoden aikana sekä piti joulukuussa kokousseminaarin.

Neuvotteluaikataulu oli tiivis ja neuvottelutapaamisia hel-
mi- ja maaliskuulle oli sovittu viikoittain vähintään kaksi. 
Neuvotteluissa oli esillä mm. kiky-tuntien poisto sekä 
1.1.2020 voimaan tulleen uuden työaikalain vaikutuk-
set työehtosopimukseen. Työntekijäpuolen tavoitteena 
olivat yleisen linjan mukaiset palkankorotukset. Hyväs-
sä hengessä alkaneitten neuvottelujen tunnelma kiristyi 
maaliskuun alkupuolella. Tässä vaiheessa korona ja sen 
aiheuttamat rajoitukset astuivat mukaan kuvaan ja neu-
votteluja jouduttiin tiivistämään huomattavasti. Tavoittei-
ta jouduttiin karsimaan puolin ja toisin. Neuvottelutulos 
saavutettiin 24.3. ja järjestöt hyväksyivät sen 25.3.2020.

Saavutettu sopimus oli palkkaratkaisun osalta yleisen 
linjan mukainen. Sopimuskausi on 24 kk jonka aikana 
tulee kaksi yleiskorotusta: 1.8.2020 1,1 % ja 1.6.2021 
1,1 %. Lisäksi jaetaan kaksi paikallista erää 1.12.2020 
0,5 % ja 1.12.2021 0,5%, jotka kohdistetaan työnan-
tajan esittämällä tavalla tehtäväkohtaisiin palkanosiin 
mukaan lukien vaativuuslisät, tai henkilökohtaiseen pal-

AaltoHY:n toimintakertomus 2020

kanosaan. Myös luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuu-
tettujen palkkioita korotetaan vastaavasti.

Sopimukseen tuli ns. Korona-lauseke: koronaepide-
miasta johtuvista yliopistolle aiheutuneista painavista 
taloudellisista syistä paikallisten erien tasosta ja niiden 
maksuajankohdista voidaan paikallisesti sopia kirjalli-
sesti toisin pääluottamusmiesten kanssa. Tämä lauseke 
on lähes kaikissa kevään 2020 aikana neuvotelluissa 
sopimuksissa, eikä se ole aiheuttanut yliopistoissa mi-
tään toimenpiteitä. 
 
Kiky-tunnit poistuivat. Säännöllisen työajan piirissä 
olevalta henkilöstöltä Kikyn työaikapidennys poistui 
1.8.2020 ilman palkkavaikutuksia. Tämän kompensaa-
tiona työnantaja voi määrätä vuodessa 12 tuntia lisä-
työtä ja 8 tuntia koulutusta yksinkertaisella tuntipalkal-
la. Lisätyötä tai koulutusta ei voi määrätä sunnuntaille, 
arkipyhälle eikä arkipyhäviikon lauantaille; vuonna 2020 
määrät ovat 5 tuntia ja 3 tuntia, koska sopimus tuli voi-
maan kesken vuoden. Työajan enimmäismäärän seu-
rantajaksoksi tuli 12 kuukautta, samoin liukuvan työajan 
seurantajaksoksi. Pöytäkirja työaikajoustojen (keski-
määräinen työaika) osalta poistui.
 
Kokonaistyöaikaa tekevän opetus- ja tutkimushenkilös-
tön työajasta kiky poistettiin puolittain 1.8.2020 lukien. 
Kokonaistyöaika pieneni 1624 tunnista 1612 tuntiin vuo-
dessa ja kontaktiopetuskatot laskivat vastaavasti. Jäljel-
le jäänyt 12 tuntia vastaa muun henkilöstön 12 tunnin 
lisätyötä.
 
Lisäksi koko henkilöstöä koskevina kiky-kompensaati-
oina lomautusilmoitusaika laskettiin 1 kuukaudesta 14 
vuorokauteen ja AY-koulutusten enimmäismäärät laski-
vat 22 ja 11 päivästä 18 ja 10 päivään.

Yliopistolaiset eivät siis joutuneet työtaistelutoimiin ryh-
tymään, mutta keväällä käytiin työehtosopimusneuvot-
teluja myös kiinteistöalalla. Ammattiliitto Pro antoi koko 
alaa koskevan toistaiseksi voimassa olevan ylityökiellon 
3.2.2020, kun neuvotteluja oli käyty tuloksetta pari kuu-
kautta eikä lähenemistä osapuolten välillä ollut nähtävis-
sä. Ylityökielto koski myös Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:-
tä eli ACREa ja siellä työskenteleviä AaltoHY:n jäseniä. 
Kiinteistöalan sopimus solmittiin lopulta vasta 8.4.2020.
 
Aalto-yliopiston sisäinen toiminta

Vuonna 2020 toimintaa leimasi koronavirus. Koronan 
vuoksi Aalto-yliopisto joutui ottamaan valtavan digiloi-
kan, kun lähes koko henkilöstö joutui siirtymään etätyö-
hän ja kaikki toiminta siirtyi verkkoyhteyksien päähän. 
Tämä asetti henkilöstölle suuria paineita, kun toiminta 
piti organisoida uudelleen etätyöskentelyn pohjalta. 
Myös yliopisto verkkoyhteyksien toimivuus joutui koe-
tukselle. Poikkeusajan pitkittyessä alkoi koronaväsymys 
lisääntyä ja työhyvinvointi kärsiä.

Aallossa toteutettiin koko vuoden ajan noin kahden vii-
kon välein Pulssikyselyä, joilla yritettiin kartoittaa hen-
kilöstön jaksamista. Pulssikyselyiden tuloksia, Aallon 
koronalinjauksia ja -ohjeita ja muuta koronapandemiaan 
liittyviä asioita käsiteltiin myös joka toinen viikko Aallon 
HR-johdon ja pääluottamusmiesten välisissä tilannekat-
sauksissa. Myös kuukausittaisissa pääluottamusmies-
palavereissa koronaan liittyvät asiat nousivat voimak-
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kaasti esille. Näitä aiheita käsiteltiin myös AaltoHY:n 
luottamusmiesten kesken ja hallituksen kokouksissa.

Järjestön jäsenet ja luottamusmiehet osallistuivat vuo-
den aikana Aallon strategiatyöhön avoimien yhteisö-
tilaisuuksien kautta, mutta myös Aalto Management 
Teamin ja Aalto Leader’s Dialogien sekä muiden vai-
kuttamisen paikkojen kautta. Hallituksessa ja luotta-
musmiestoiminnassa vuoden aikana nousivat teemoi-
na esiin erityisesti henkilöstön hyvinvointiin liittyvät 
asiat ja määräaikaisuuksien määrä. Nämä näkyivät 
myös strategiatilaisuuksissa erityisesti uralla kehittymi-
seen liittyvien teemojen lisäksi.

Yhdistyksen piti järjestää luottamusmiehille, työsuoje-
luvaltuutetuille ja yhdistyksen hallituksen jäsenille 
edunvalvontapäivä edellisen vuoden tapaan, mutta 
se päätettiin ensin siirtää keväästä syksyyn ja lopul-
ta peruuttaa kokonaan. Myös suunnitellut aamukah-
vitilaisuudet jouduttiin peruuttamaan ensimmäistä, 
helmikuussa järjestettyä tilaisuutta lukuun ottamatta. 
Helmikuisilla aamukahveilla keskusteltiin työehtosopi-
musneuvotteluista, niiden tavoitteista ja etenemisestä.

Syksyllä vietettiin Pro-viikkoja, jolloin Ammattiliitto Pro 
järjesti virtuaalitapahtumia jäsenistölleen. Myös Aal-
toHY osallistui Pro-viikkoihin kutsumalla jäsenensä ja 
näiden kaverit kaksille Virtuaalikahveille. Molemmissa 
tilaisuuksissa puheenjohtaja esitteli ensin AaltoHY:n 
edunvalvontasuunnitelman, jonka yhdistyksen halli-
tus oli laatinut kevään aikana. Sen lisäksi keskusteltiin 
käynnissä olevasta suoriutumisenarviointikierroksesta 
ja TES:in järjestelyvaran kohdentamisesta sekä ko-
ronan vaikutuksista Aallossa. Lopuksi katsottiin Pro:n 
tuottamat videot, joista toisessa Maaret Kallio antoi 
vinkkejä mielen ymmärtämiseen ja Harri Gustafsberg 
kertoi paineensietokyvystä ja mielen voimasta. Molem-
piin tilaisuuksissa oli ilahduttavan runsas osanotto ja 
mukana oli myös henkilöitä, jotka eivät vielä olleet Aal-
toHY:n jäseniä.

Lokakuussa Aallon Kauppakorkeakoulun dekaani ja 
henkilöstöpäällikkö tapasivat virtuaalisesti Kauppa-
korkeakoulussa toimivia luottamusmiehiä ja muita 
henkilöstön edustajia. Marraskuussa myös Taiteiden 
ja suunnittelun korkeakoulun johto tapasi henkilöstön 
edustajia.

Vuoden aikana järjestettiin muutamia pieniä, erilaisiin 
organisaatiouudistuksiin liittyneitä YT-keskustelutilai-
suuksia. Näillä uudistuksilla ei ollut henkilöstövaiku-
tuksia. Vuoden 2019 aikana oli käyty Porin yksikköä 
koskeneet yhteistoimintaneuvottelut. Taustalla oli Po-
rin kaupungin kanssa tehdyn Pori Urban Platformin 
toiminnan järjestelyihin liittyvän määräaikaisen yhteis-
työsopimuksen päättyminen kesällä 2020. Pori Urban 
Platformin toiminta päättyi 30.6.2020. Yksikön neljälle 
työntekijälle ei pystytty tarjoamaan korvaavaa työtä 
Aallon muista yksiköistä tai he eivät ottaneet tarjottua 
työtä vastaan ja siten myös heidän työsuhteensa päät-
tyivät 30.6.2020.

AaltoHY:n toimintakertomus 2020

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja yhteistyö sidos-
ryhmien kanssa

Merkittävintä yhteistyötä sidosryhmien kanssa vuonna 
2020 on ollut osallistuminen Ammattiliitto Pro:n toimin-
taan ja YHL ry:n toimintaan sekä muiden ammattiliittojen 
kanssa kampuksillamme. 

Järjestölliset asiat
Yhdistyksen sääntömuutos ilmoitettiin Patentti- ja rekis-
terihallituksen yhdistysrekisteriin vuoden 2019 puolella, 
mutta PRH vahvisti rekisteröinnin vasta 5.2.2020.

Myös järjestöllisiä suhteita väritti korona. Huhtikuulle 
2020 oli jo sovittu Pron:n kehittämispäivä, jonka tavoit-
teena olisi ollut tarkastella yhdistyksen toimintaa, miet-
tiä mikä on hyvää ja mitä voidaan parantaa, selkeyttää 
hallitustoiminnan tavoitteita ja parantaa toiminnanlaatua 
sekä tuoda yhdistyksen olemassa olevat resurssit ja 
osaaminen näkyväksi ja käytettäväksi. Kehittämispäivä 
jouduttiin peruuttamaan kokonaan. 
Pro järjesti kuitenkin vuoden aikana muun tyyppisiä 
virtuaalitapahtumia jäsenistölleen.  Pro:n tarjoamista 
jäsenpalveluista ja niiden tiedottamisesta keskusteltiin 
sekä hallituksen kokouksissa että jäsenistön kanssa.

Ammattiliitto Pron edustajistovaalit käytiin 10.8.2020-
4.9.2020. AaltoHY:stä ei vaalissa ollut ehdokkaita, mutta 
yhdistys tiedotti jäseniään vaaleista ja kannusti jäseniä 
äänestämään yliopistoissa työskenteleviä ehdokkaita. 
Vaalitulos oli yliopistosektorin kannalta ilahduttava, sillä 
YHL:läiset yhdistykset saivat edustajistoon yhden lisä-
paikan aiempaan verrattuna.

Tammikuussa 2020 työttömyyskassa Statia, Julkis- ja 
yksityisalojen työttömyyskassa JYTK ja JATTK-työt-
tömyyskassa aloittivat fuusioitumisvalmistelut. Kassat 
yhdistyivät Työttömyyskassa Aariaksi 1.1.2021 lukien. 
Statian Ammattiliitto Prohon kuuluvat jäsenet kuitenkin 
siirtyivät Työttömyyskassa Pron jäseniksi ennen yhdis-
tymistä. Jäsenistöltä tämä ei edellyttänyt toimenpiteitä.

Toimijat
Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt

Hallituksen jäseninä vuonna 2020 ovat olleet: 
Susanna Koistinen, puh.joht. ARTS/LES 31.5. asti 
Petri Peltonen, puh.joht.  Aalto/HRS 1.6. alkaen
Rita Hatakka   CHEM/TSS  
Laura Mure   Aalto/RIS
Börje Helenius   ENG/LES  
Petri Peltonen   Aalto/HRS 31.5. asti
Eevi Huhtamaa   BIZ/School Common 
Janne Salonen   Aalto/LES 25.11. asti
Pasi Lehto   Aalto/CRE  
Matti Seppä   Aalto/ITS
Timi Lehtola   ELEC/TSS  
Helena Topdagi   Aalto/ITS

Hallituksen varajäseninä ovat olleet:   
Janne Salonen  Aalto/LES 26.11. alkaen
Merja Seppänen ENG/HRS
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Vuoden aikana hallitus piti 12 kokousta. Työvaliokunta 
kokoontui kerran.

Yhdistyksen toimihenkilöinä ovat toimineet:
Eevi Huhtamaa  sihteeri   
Petri Peltonen  taloudenhoitaja,
  jäsenrekisterinhoitaja, työttömyyskassavastaava 
Laura Mure  tiedottaja 31.1. asti  
Jaakko Marttila  tiedottaja 1.2. alkaen
Merja Seppänen virkistysvastaava 30.4. asti 
Helena Topdagi  virkistysvastaava 1.5. alk.

Luottamusmiehet

Yhdistyksen pääluottamusmiehenä oli Petri Peltonen 
ja varapääluottamusmiehenä Susanna Koistinen 31.5. 
asti. 1.6. alkaen varapääluottamusmiehenä toimi Hele-
na Topdagi.
 
Luottamusmiehet 

Rita Hatakka
Börje Helenius  
Susanna Koistinen  31.5. asti
Timi Lehtola  
Heli Liukko
Laura Mure  
Janne Salonen 24.3. alkaen
Helena Topdagi 

Varaluottamusmiehet
Tiina Kotti   1.12. alkaen
Susanna Marttala  30.4. asti, uudelleen 1.12. alk.
Mari Partanen  24.3. alkaen
Janne Salonen 23.3. asti

Toiminnantarkastajat

Yhdistyksen toiminnantarkastajina vuodelle 2020 ovat 
Susanna Marttala ja Heidi Koponen. Varatoiminnantar-
kastajina vuodelle 2019 ovat Lea Söderman ja Paula 
Thomsson-Levä.

Edustukset Yliopistojen ja tutkimusalan 
henkilöstöliitto YHL ry:ssä
Hallituksen jäsen  Börje Helenius
Varajäsen   Susanna Koistinen

Vuosikokousedustaja  Petri Peltonen
Vara    Jaakko Marttila

Edustukset Ammattiliitto Prossa
Yliopistojen työehtosopimusneuvottelukunta
Asiantuntija   Petri Peltonen

Toimikuntien ja työryhmien jäsenet
Hallinto- ja toimistohenkilöstön toimikunta
 Anne Jääskeläinen, varalla Säde Kaarne

Kirjastohenkilöstön toimikunta
 Laura Mure

Tasa-arvotoimikunta
 Börje Helenius

AaltoHY:n toimintakertomus 2020

Työsuojeluvaliokunta
 Eevi Huhtamaa

ATK-toimikunta
 Helena Topdagi

Edustukset Aalto-yliopistossa
Aalto Management Team (AMT) ja Aalto Leaders’ 
Dialogue (ALD)
 Susanna Koistinen  31.5. asti
 Petri Peltonen   1.6. alkaen

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea
 Jäsen   Tiina Kotti
 1. varajäsen   Börje Helenius
 2. varajäsen  Petri Peltonen

Yhteistoimintaneuvottelukunta  
 Jäsenet 
  Petri Peltonen
  Susanna Koistinen 1.6. alkaen
  Helena Topdagi
 Varajäsen
  Börje Helenius

YPJ-arviointityöryhmä
Jäsenet  Börje Helenius
   Petri Peltonen
  Helena Topdagi
Varajäsenet Susanna Koistinen
  Timi Lehtola
  Matti Seppä 

Työsuojelutoimikunta ja työsuojeluvaltuutetut
   Työpaikka 1
  1. varavaltuutettu Janne Salonen
   Työpaikka 2
 työsuojeluvaltuutettu Eevi Huhtamaa
   Työpaikka 4
    1. varavaltuutettu Timi Lehtola
    2. varavaltuutettu Heli Liukko

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta
  Börje Helenius

Ravintolatoimikunta
 Harriet Jehkonen

Sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 
23.3.2020 Teams-kokouksena. Kokoukselle oli alun 
perin suunniteltu paikaksi A Grid, Mordor-tila, Otakaa-
ri 5, mutta koronapandemian vuoksi kokous pidettiin 
virtuaalisena. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Susanna Koistinen ja sihteeriksi Eevi Huhtamaa. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin 
Petri Peltonen ja Pasi Lehto.
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Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 toimintaker-
tomus ja tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle tili- ja 
vastuuvapaus vuodelta 2019. Kokouksessa valittiin 
Petri Peltonen yhdistyksen puheenjohtajaksi 1.6.2020 
alkaen. Helena Topdagi valittiin varapääluottamus-
mieheksi samoin 1.6. alkaen. Janne Salonen valittiin 
luottamusmieheksi jäljellä olevaksi kaudeksi 2020. 
Mari Partanen valittiin varaluottamusmieheksi samoin 
jäljellä olevaksi kaudeksi. Kuusi varaluottamusmiehen 
paikkaa jäi täyttämättä. 

Syyskokous

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 
25.11.2020 Kauppakorkeakoulun T003-salissa, Eko-
nominaukio 1, Otaniemi, sekä Teamsissä. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin Petri Peltonen ja sihteeriksi 
Eevi Huhtamaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlas-
kijoiksi valittiin Helena Topdagi ja Börje Helenius.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä 
tulo- ja menoarvio vuodelle 2021. Todettiin, että jäse-
net maksavat vuonna 2021 Ammattiliitto Pro ry:n jä-
senmaksua, joka ennakkotiedon mukaan on 1,25%. 
Päätettiin, että yhdistys ei peri jäseniltään erillistä jä-
senmaksua. 

Kokouksessa valittiin yhdistyksen hallituksen puheen-
johtaja ja kymmenen hallituksen jäsentä, joiden toimi-
kausi alkaa heti ja kestää seuraavaan syyskokoukseen 
asti. Puheenjohtajaksi valittiin Petri Peltonen. Hallituk-
sen jäseniksi valittiin Rita Hatakka, Börje Helenius, 
Eevi Huhtamaa, Tiina Kotti, Pasi Lehto, Timi Lehtola, 
Laura Mure, Matti Seppä ja Helena Topdagi. Lisäksi 
valitiin hallituksen varajäseniksi Janne Salonen ja Mer-
ja Seppänen.

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2021 valittiin Susanna 
Marttala ja Heidi Koponen, varatoiminnan-tarkastajak-
si Paula Thomsson-Levä.

Luottamusmiesvaalikokous

Yhdistyksen uusien sääntöjen mukaan luottamus-
miehiä ei enää valittu syyskokouksessa, vaan luot-
tamusmiesten valintaa varten järjestettiin erillinen 
vaalikokous, joka pidettiin syyskokouksen jatkeeksi 
25.11.2020 klo 15.50 alkaen Kauppakorkeakoulun 
T003-salissa, Ekonominaukio 1, Otaniemi, ja Team-
sissa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Pel-
tonen, sihteeriksi Eevi Huhtamaa ja pöytäkirjan tarkas-
tajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Börje Helenius ja Helena 
Topdagi.

Kokouksessa valittiin kaksivuotiskauden 2020-2021 
loppuajaksi 1.12.2020 lukien varaluottamusmiehiksi 
Tiina Kotti ja Susanna Marttala.

Jäsenistö
Jäsenistö koostuu pääasiassa Aalto-yliopiston palve-
luorganisaatiossa, kirjastoissa ja laboratorioissa sekä 
teknisissä tehtävissä toimivista työntekijöistä. Vuoden 
2020 lopussa jäsenmäärä oli 231, joista työttömiä jäse-
niä oli 12 ja eläkeläisjäseniä 62. Muiden työnantajien 
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kuin Aalto-yliopiston palveluksessa työskenteli 16 jäsen-
tä, joista 9 oli ACREssa ja AEE:ssa. Edelliseen vuoteen 
nähden kokonaisjäsenmäärä on pysynyt suunnilleen sa-
mana, mutta maksavien jäsenten lukumäärä on laske-
nut jonkin verran. Tämä johtuu ennen kaikkea jäsenistön 
ikääntymisestä ja eläköitymisestä.

Jäsenhankinta

Yhdistys on palkinnut jäsenhankkijoita 20 euron lahja-
kortilla kustakin uudesta jäsenestä. Jäsenhankkijat ovat 
saaneet myös Pro:stä palkkioksi lahjakortin sekä osal-
listuneet Pro:n vuosittaiseen jäsenhankintakilpailuun. 
Lisäksi jokainen uusi jäsen on saanut yhdistykseltä liit-
tymislahjaksi lahjakortin. Yhdistyksen jäsenet ovat myös 
voineet tarjota jäsenyydestä kiinnostuneelle kollegalle 
lounaan, jonka yhdistys on korvannut.

Yhdistyksen toiminta
Talous  

Yhdistyksen talous on pysynyt vakaana eikä suuria 
muutoksia taloudellisessa tilanteessa edellisiin vuosiin 
nähden ole tapahtunut. Jäsenmaksutuottojen määrä on 
jo pitkään alentunut jäsenten eläköitymisen johdosta. 
Jäsenmaksutuottojen alenemista on viime vuosina kom-
pensoinut YHL:n jäsenyhdistyksilleen jakama toiminta-
tuki.

Vuonna 2020 Ammattiliitto Pron jäsenmaksu oli 1,25 % 
ennakonpidätyksen alaisesta ansiosta. Yhdistykselle 
tästä jaettiin 8 %. Opinto-, äitiys-, vanhempain- ja vuo-
rotteluvapaalla olevilta Pro ei ole perinyt jäsenmaksua. 
Pron eläkeläisyhdistyksen jäsenmaksu on ollut 10 euroa 
vuodessa. YHL:läisten yhdistysten vanhoille eläkeläisjä-
senille kehitetty laajempi eläkeläisjäsenyys on maksanut 
90 euroa vuodessa.

AaltoHY ei ole perinyt omaa jäsenmaksua vuonna 2020.

Koulutus

Jäsenistöllä on ollut mahdollisuus hakea YHL:ltä rahal-
lista koulutustukea ammatilliseen koulutukseen kahdesti 
vuodessa. Tukea on voinut saada esimerkiksi lukukausi-
maksuihin tai materiaalihankintoihin.

AaltoHY on vuosittain jakanut stipendejä ammatilliseen 
tutkintoon tähtäävään koulutukseen osallistuneille jä-
senille tutkinnon valmistuttua. Vuonna 2020 yhdistys 
ei saanut stipendihakemuksia. Vuonna 2020 yhdistys 
päätti myöntää tukea myös koulutuksesta aiheutuneisiin 
kuluihin. Yhdistys päätti korvata yhdestä YHL:lle osoite-
tusta koulutustukihakemuksesta materiaalikulujen osuu-
den.

Yhdistyksen toimijat ovat voineet osallistua Pro:n, Aktii-
vi-Instituutin ja TJS Opintokeskuksen sekä muiden kou-
lutuksen järjestäjien järjestämiin koulutuksiin ja kursseil-
le. 

Yhdistys suunnitteli järjestävänsä yhdistyksen aktiiveil-
le, luottamusmiehille ja hallituksen jäsenille suunnatun 
Edunvalvontapäivän keväällä 2020. Edunvalvontapäivä 
kuitenkin peruuntui koronatilanteen vuoksi.
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Yhdistyksen toimijat ovat lisäksi osallistuneet seuraaviin 
koulutuksiin:
• Sivista ja pääsopijajärjestöt, Määräaikaisuuswebinaa-
ri, Zoom,14.1.23020 (Petri Peltonen)
• Työntekijäjärjestöjen yhteinen Lakkowebinaari, 
6.2.2020 Teams/Oppimiskeskus, kt- Johanna (Börje 
Helenius, Susanna Koistinen, Pasi Lehto, Petri Pelto-
nen, Helena Topdagi)
• Ammattiliitto Pro, Luottamusmiesinfo yliopistojen työ-
ehtosopimuksesta 6.4.2020 (Petri Peltonen)

• Ammattiliitto Pro, Yliopistosektorin luottamusmiesten 
ajankohtaispäivä, 24.9.2020 (Petri Peltonen)
• Ammattiliitto Pro, Yliopistopäivä, Teams, 25.9.2020 
(Heli Liukko, Petri Peltonen)
• Sivistystyönantajat ry, Miten korona vaikuttaa palkan-
maksuun? -koulutus, Teams, 18.11.2020 (Petri Pelto-
nen)

Lisäksi yhdistyksen toimijat ovat osallistuneet erilaisiin 
Ammattiliitto Pron järjestämiin webinaareihin.

Muut tilaisuudet ja tapahtumat

Muihin tilaisuuksiin ja tapahtumiin yhdistyksen edustajat 
ovat osallistuneet seuraavasti:

• YT-keskustelutilaisuus LES ARTSin organisoitumista 
koskevista suunnitelmista, 16.1.2020; Väre (Susanna 
Koistinen)
• Keskustelutilaisuus Aulapalveluiden järjestämisestä, 
Dipoli (Petri Peltonen)
• Ammattiliitto Pro, Keskustelutilaisuus ennen edusta-
jiston kokousta, Pääkaupunkiseudun, Länsi-Uuden-
maan ja Keski-Uudenmaan aluejohtokunnat, Zoom, 
25.5.2020 (Petri Peltonen)
• Aalto BIZin luottamusmiesten ja henkilöstön edus-
tajien tapaaminen dekaanin kanssa 20.10.2020 (Eevi 
Huhtamaa, Petri Peltonen)
• YT-neuvottelutilaisuus, Nanofab-, Nanomikroskopia-
keskus- sekä kylmälaboratorio-tutkimusinfrastruktuuri-
en mahdollinen organisatorinen yhdistyminen, Teams, 
23.10.2020 (Petri Peltonen) 
• Ammattiliitto Pron Pääkaupunkiseudun ja Länsi-Uu-
denmaan aluejohtokuntien toiminnansuunnittelusemi-
naari, Teams, 30.10.2020 (Petri Peltonen)
• Aalto ARTSin henkilöstöedustajien tapaaminen dekaa-
nin kanssa 11.11.2020 (Petri Peltonen) 
• YHL ry:n vuosikokous, Teams, 28.11.2020 (Petri 
Peltonen)
• Ammattiliitto Pro, Yliopistoneuvottelukunnan kokous-
seminaari, Teams, 4.12.2020 (Petri Peltonen).

Tiedotus
Yhdistyksen oma tiedotuslehti on ilmestynyt kaksi kertaa 
vuodessa vuosikokousten yhteydessä. Tiedotuksessa 
on käytetty sähköpostia mm. omien ja YHL:n ja Pro:n 
tiedotteiden välittämiseen. Lisäksi yhdistyksen toimin-
nasta on tiedotettu omilla verkkosivuilla. Yhdistyksellä 
on omat wiki-pohjaiset kotisivut ja Facebookissa sivusto 
AaltoHy ry. Yhdistyksen oma nelisivuinen esite on saata-
vissa pdf-muotoisena yhdistyksen kotisivuilta.
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Virkistystoiminta ja tapahtumat jäse-
nille
Yhdistyksen virkistysvastaavana toimi kevvän ajan 
Merja Seppänen, toukokuussa tehtävää ryhtyi hoi-
tamaan Helena Topdagi. AaltoHY:n virkistystoiminta 
on saanut erityisesti kiitosta yhdistyksen järjestä-
mistä Tallinnan risteilyistä, museokäynneistä ja teat-
terikäynneistä. Jäseniltä on tullut myös toiveita, että 
yhdistyksen Tallinnan risteilyn sijaan yhdistys tekisi 
retken johonkin toiseen kohteeseen. 

Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi jäsenet ovat 
toivoneet yhdistyksen tukea erilaisiin liikunta- ja kult-
tuuritapahtumiin. Lisäksi on toivottu päiväretkiä ja 
erilaisia tutustumiskäyntejä esim. Suomenlinnaan, 
Fazerille, Taideyliopistolle ja muualle pääkaupunki-
seudun lähiympäristöön. 

Museokortti

AaltoHY tuki museokortin hintaa 15 eurolla, yksi kortti/
jäsen. Hintaa kortille jäi 54 € (norm. 69 €). Etua käytti 
hyväkseen 20 jäsentä. 
Museokortti on suomalaisten museoiden yhteislippu, 
joka on voimassa vuoden ajan ensimmäisestä käyt-
töpäivästä. 69 euroa maksavalla henkilökohtaisella 
Museokortilla pääsee yli 300 museokohteeseen Ah-
venanmaalta Inariin. 

Buffet-lounas Konnichiwa-ravintolassa

Yhdistys on neuvotellut jäsenille lounasedun buf-
fet-lounas Konnichiwa-ravintolassa (Aalto-yliopiston 
metroaseman kauppakeskus A Bloc) hintaan 12e. Etu 
saatavilla joko Pron muovista tai mobiilijäsenkorttia 
näyttämällä (tarjolla vain AaltoHY-jäsenille).

Ryhmäliput

AaltoHY:n jäsenillä oli mahdollisuus tilata kesäksi Lin-
nanmäen rannekkeita edulliseen hintaan 35 euroa/kpl 
(norm. S-etukortilla ennakkomyyntipisteestä ostettu-
na 42 €). Hinnat edellyttivät yhdistykseltä vähintään 
15 tuotteen kertatilausta samalle tuotteelle. Yhdistys 
tilasi jäsenilleen 20 kpl Linnanmäen rannekkeita.

Matkat

Yhdistys oli suunnitellut tekevänsä perinteisen jä-
senristeilyn Tallinnaan Eckerö Linen m/s Finlandialla, 
mutta koronatilanteesta johtuen risteily päätettiin pe-
ruuttaa. 

Vierailut

Koronatilanteesta johtuen ei yhdistys pystynyt järjes-
tämään vierailuja.

Yhdistyksen muut tilaisuudet
 
Yhdistyksen oli myös tarkoitus järjestää jäsenilleen 
erilaisia tilaisuuksia pitkin vuotta. Korona kuitenkin 
esti suurimman osan toteuttamisen

Yhdet aamukahvit ehdittiin tarjota jäsenille 27.2.2020 
Kauppakorkeakoulun Kylteri-ravintolassa, Ekono-
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minaukio 1:ssä. Aamukahveilla kerrottiin samalla 
ajankohtaisista asioista, kuten työehtosopimusneu-
vottelujen etenemisestä.

Pro-viikkojen aikana yhdistys järjesti jäsenistölleen 
kaksi virtuaalikahvitaukoa: 25.9.2020 kahvitauol-
la näytettiin video Hyvinvoivan mielen taidot ja 6.10 
esitettiin video Paineensietokyky ja mielen voima. 
Lisäksi esiteltiin yhdistyksen laatima edunvalvonta-
suunnitelma ja kerrottiin järjestelyvaran jakamisen 
perusteista. Virtuaalikahveille osallistui ilahduttavan 
runsas määrä osanottajia, yhteensä 43 henkilöä, jois-
ta 12 AaltoHY:n ulkopuolisia.

Toiminnan tavoitteiden täyttyminen
Uutena toimintatapana ammattiliitto Pro:n mukana 
yhdistys on toimintasuunnitelmansa lisäksi sitoutunut 
Pron järjestölliselle toiminnalle asettamiin tavoitteisiin. 
Kaikille yhdistyksille yhteiseksi tavoitteeksi vuodelle 
2020 oli asetettu Työpaikkatoiminnan kehittäminen: 
”Yhdistyksen perustehtäviin kuuluu työpaikkatoimin-
nan tukeminen. Yhdistys tekee suunnitelman, kuinka 
yhdistys tukee työpaikan luottamusmiehiä, aktivoi jä-
seniä ja näkyy työpaikoilla.”

Yhdistyksen hallitus laati keväällä 2020 edunval-
vontasuunnitelman, jossa se listasi edunvalvonnan, 
luottamusmiestoiminnan, työsuojelutoiminnan sekä 
jäsentoiminnan ja jäsenhankinnan tavoitteita ja tapo-
ja joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Edunvalvonta-
suunnitelma esiteltiin jäsenistölle Pro-viikkojen aika-
na järjestettyjen Virtuaalikahvitaukojen yhteydessä.

Vaihtoehtoisista tavoitteista AaltoHY valitsi vuonna 
2020 seuraavat kaksi:
Osallistuminen liiton yhdistystapahtumiin: ” Yhdistys-
ten puheenjohtajapäivillä ja alueellisissa yhdistys-
seminaareissa käydään keskustelua yhdistystoimin-
nan kehittämisestä. Liiton tehtävänä on myös tukea 
yhdistyksiä, jotta yhdistys voisi toteuttaa annettuja 
tavoitteita. Yhdistys osallistuu vuoden aikana joko 
puheenjohtajapäiville tai alueelliseen yhdistyssemi-
naariin.”

Koronan vuoksi useimmat Pron tilaisuudet peruuntui-
vat eikä esimerkiksi puheenjohtajapäiville sen vuoksi 
pystytty osallistumaan. Myös yhdistysten kehittämis-
päivä peruuntui.
Kolmevuotisen tavoitesuunnitelman laatiminen: ”Yh-
distystoiminnan kehittämissuunnitelmassa todetaan, 
että yhdistystoiminnan tulee olla pitkäjänteistä ja 
tavoitteellista. Yhdistys tekee kolmen vuoden tavoi-
tesuunnitelman; mitkä ovat yhdistyksen tavoitteet ja 
kuinka niihin päästään. Toteuttaminen alkaa vuonna 
2020.”

Yhdistyksen tavoitteet on listattu yhdistyksen vuosit-
taisessa toimintasuunnitelmassa ja vuonna 2020 laa-
ditussa edunvalvontasuunnitelmassa. Erillistä kolmi-
vuotista tavoitesuunnitelmaa ei vuoden 2020 pystytty 
tekemään.
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Yhdistys aloitti järjestelmällisempää edunvalvonnan ke-
hittämistä edunvalvonnan suunnittelupäivässään 2019 
ja aikataulutti edunvalvontatyön suunnitelman tarkem-
man valmistelun vuodelle 2020. Työtä oli tarkoitus jatkaa 
keväällä 2020 järjestettävässä edunvalvontapäivässä, 
mutta koronatilanteen vuoksi se peruuntui kokonaan. 
Myös puheenjohtajan vaihtuminen kesken vuoden aset-
ti haasteita työlle. Tavoite yhdistystoiminnan kehittämi-
sestä on kuitenkin toteutunut ainakin osittain edunval-
vontasuunnitelman laatimisen myötä ja jäsenhankinta 
ja jäsenpito kuuluvat järjestön normaaliin toimintaan. 
Vuonna 2020 suunniteltiin kuitenkin tähän liittyviä toi-
menpiteitä, kuten jäseneksi liittymisen kannustimia. 
Jäsenhankinnan tueksi suunniteltiin potentiaalisille jä-
senille jaettavaksi tarkoitettu esite jäseneduista ja jäse-
nyyden hyödyistä.

Jäsenristeily 2021

AaltoHY varautuu järjestämään perinteisen jäsenristei-
lyn Tallinnaan syksyllä 2021. Laita päivämäärä kalente-
riin.

Jos hyvin käy ja koronatilanne sallii, niin päiväristeily to-
teutuu lauantaina 27.11.2021. Lisää infoa ja mahdolliset 
ilmoittautumiset syksyllä!




