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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
Tiina Kotti  050 3735970
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
Tiina Kotti  050 3735970
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
Susanna Marttala 050 3442 369
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: http://aaltohy.aalto.fi

Facebook: https://www.facebook.com/aaltohenkilostoyhdistys

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 edelleen mielenkiintoisia aikoja. Keväällä kir-
joitin koronasta ja koronarajoituksista. Kokonaan niis-
tä ei ole vieläkään päästy eroon, ja korona näkyy elä-
mässämme edelleen monin tavoin. Rokotekattavuuden 
kasvaessa on rajoituksia kuitenkin päästy purkamaan ja 
Aallossakin on siirrytty uuteen normaaliin: työskentelem-
me nyt hybridimallin mukaisesti.

Jos etätyöhön siirtyminen aiheutti työntekoomme suuria 
muutoksia ja kuormitti jaksamistamme, niin samoin te-
kee myös hybridimallin mukainen työskentely, jossa osa 
viikosta työskennellään etänä ja osa kampuksella. Työs-
kentelyn rytmi voi vaihtua aina sen mukaan, missä mi-

Puheenjohtajan tervehdys yhdistyksen jäsenille

näkin päivänä työskennellään, mikä voi ainakin alkuun 
myös kuormittaa normaalia enemmän.

Eri yksiköissä ja palvelufunktioissa on syksyn aikana 
räätälöity kullekin yksikölle ja tiimille sopivia työskente-
lymalleja. Näitä malleja voidaan ja pitääkin tarkastella 
uudelleen vähän ajan kuluttua, kun on saatu kokemusta 
siitä, miten ne toimivat. Toimivista ratkaisuista kannattaa 
vinkata myös muissa tiimeissä ja yksiköissä työskente-
leville kavereille. Jos taas jokin asia ei tunnu toimivan, 
kannattaa se nostaa esiin omassa työyhteisössä, ja voi-
pa siitäkin vinkata vaikkapa luottamusmiehelle.

Syksy 2021 on Aallossa vaalisyksy. Marraskuussa jär-
jestetään niin Akateemisten asiain komiteoiden vaalit 
kuin työsuojeluvaltuutettujen vaalitkin, joissa molem-
missa on ehdolla myös yhdistyksen jäseniä. Toivon, että 
AaltoHY:n jäsenet äänestävät innokkaasti yhdistyksen 
ehdokkaita!

Eri työntekijäjärjestöt valitsevat myös luottamusmiehen-
sä seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Niin tekee myös 
AaltoHY: syyskokouksessa 25.11. klo 15 valitaan yh-
distyksen hallitus ja hallituksen puheenjohtaja ja syys-
kokouksen jälkeen erillisessä vaalikokouksessa pää-
luottamusmies, varapääluottamusmies, kuusi muuta 
luottamusmiestä ja seitsemän varaluottamusmiestä.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan työhön paremman 
työn ja parempien työolosuhteiden puolesta joko yhdis-
tyksen hallituksessa tai luottamusmiehenä, tule mukaan 
kokoukseen tai ilmoita vaikka minulle kiinnostuksestasi.

Yhdistyksen syyskokous järjestetään hybridimallin mu-
kaisesti. Paikan päälle Ekonominaukio 1:een saa tulla, 
mutta osallistua voi myös etänä Teamsin kautta. Ko-
koustarjoilujen vuoksi toivomme, että paikan päälle tu-
levat ilmoittautuisivat etukäteen, mutta ilman ilmoittau-
tumistakin paikalle saa tulla. Toivotan kaikki yhtä lailla 
tervetulleiksi kokoukseen!

Hyvää syksyn jatkoa toivottaa,

• Uusi jäsen saa yhdistykseltä: 20 € 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 40 € arvoisen SuperLahjakortin. Täytä lomake jäsenen 
hankittuasi: 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 syksyn 2021 varsinaiseen kokoukseen

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

 Torstaina 25.11.2021 klo 15.00 alkaen
 Tila: T004, Ekonominaukio 1 (Kauppakorkeakoulu), Espoo
 Kokoukseen voi osallistua paikan päällä tai internetissä Teamsin kautta: linkki

Kokouksen esityslistalla ovat sääntömääräiset syyskokousasiat, kuten toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion 
hyväksyminen vuodelle 2022, puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2022 sekä hallituksen valitseminen.

Varsinaisen kokouksen jälkeen järjestetään erillinen vaalikokous, jossa valitaan pääluottamusmies ja muut luotta-
musmiehet sekä varaluottamusmiehet kaudelle 2022-2023.

Jos olet tulossa paikan päälle, pyydämme tarjoilujen mitoittamisen vuoksi ilmoittamaan tästä etukäteen viimeistään 
19.11. Ilmoittautuminen ei ole pakollista ja kokoukseen voi osallistua ilmoittautumattakin.

Tervetuloa!
Hallitus

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
4. Kokouksen sihteerin vaalitseminen
5. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
6. Kahden ääntenlaskijan valitseminen
7. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
8. Pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen sekä kuuden muun luottamusmiehen ja 
 enintään seitsemän varaluottamusmiehen valitseminen kahdeksi vuodeksi (2022-2023)
9. Muut kokouksessa mahdollisesti esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen

Taloutta koskevat asiakirjat esitetään tilaisuudessa ja ne voidaan toimittaa pyydettäessä sähköpostitse etu-
käteen.

Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys ry:n vaalikokous pääluottamusmiehen, varapääluottamusmie-
hen ja luottamusmiesten sekä varaluottamusmiesten valitsemiseksi kaudelle 2022-2023:

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. Pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen sekä kuuden muun luottamusmiehen ja 
 enintään seitsemän varaluottamusmiehen valitseminen kahdeksi vuodeksi (2022-2023)
9. Muut kokouksessa mahdollisesti esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWYxYzYwNjAtMDZjYy00ZGQzLWFjYjQtZDIzOWQxYjhlMGNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ae1a7724-4041-4462-a6dc-538cb199707e%22%2c%22Oid%22%3a%22b3c875e5-2a46-49b4-81da-cd87c0d9619d%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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AaltoHY:n toimintasuunnitelma 2022

Tarkoitus ja toiminta-ajatus

Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys Pro ry on Aal-
to-yliopistossa ja sen ulkopuolella toimivien jäsen-
tensä ammattijärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena 
on toimia jäsentensä työolojen, palkkojen ja muiden 
työ- ja virkasuhteen ehtojen parantamiseksi, tasa-ar-
von edistämiseksi sekä heidän työmarkkina-ase-
mansa vahvistamiseksi. Yhdistys edistää korkeaa 
järjestäytymisastetta työpaikoilla ja työskentelee jä-
sentensä keskinäisen yhteenkuuluvuuden kasvat-
tamiseksi ja lujittamiseksi liitossa ja yhdistyksessä. 

Yleistä

Yhdistyksen toiminnan painopisteenä vuonna 2022 
ovat Ammattiliitto Pron asettamien tavoitteiden toteut-
taminen ja yhdistyksen jäsenten työhyvinvoinnin edis-
täminen. Pyrimme tuomaan Ammattiliitto Pron toimin-
taa lähemmäs jäseniä ja kiinnitämme huomiota Pron 
tavoitteiden mukaisesti erityisesti jäsenhankintaan.

Yhdistys edistää tavoitteitaan mm. osal-
listumalla Aalto-yliopiston strategiatyö-
hön, toimimalla työnantajan ja henkilöstön 
edustajien välisissä toimielimissä, järjestämällä jäsen-
tapahtumia sekä keskustelemalla jäsenten kanssa.

Vuoden 2020 keväällä alkanut ja edelleen jatkuva 
koronapandemia on vaikuttanut yhdistyksen toimin-
taan merkittävästi. Vaikka pandemia on jo jonkin 
verran hellittänyt ja yhteiskuntia on päästy väestön 
rokotekattavuuden parantuessa avaamaan yhä ene-
nevässä määrin, vaikuttaa korona edelleen myös 
AaltoHY:n toimintaan. Nähtäväksi jää, pystytäänkö 
vuoden 2022 aikana palaamaan normaaliin päivä-
järjestykseen. Vaikka läsnäolotapahtumia voidaan 
jo suunnitella, voi toiminta ainakin vielä alkuvuoden 
ajan painottua verkossa järjestettäviin tapahtumiin.

Pandemian aikana Aalto-yliopistossa on suosittu etä-
työskentelyä. Tämä on pakottanut muuttamaan ja kehit-
tämään toimintatapoja ja prosesseja kaikissa yliopiston 
toiminnoissa. Kun syksyllä 2021 on siirrytty työsken-
telmään ns. hybridimallin mukaan  ̶  osan työajasta 
etänä ja osan kampuksella  ̶  tuo tämä työntekoon jäl-
leen uudenlaisia haasteita. Pitkän etätyöskentelykau-
den jälkeen voi kampukselle palaaminen olla vaikeaa, 
joillekin jopa pelottava kokemus. Syksyn 2021 aikana 
kunkin toimintayksikön tai tiimin omiin tarpeisiin yksik-
kökohtaisesti laaditut hybridityöskentelyn pelisäännöt 
helpottanevat siirtymää, mutta poikkeuksellisena jatku-
va tilanne kuormittaa edelleen henkilöstöä. Henkilös-
tön hyvinvoinnin kehittymistä on sen vuoksi edelleen 
seurattava aktiivisesti ja ongelmakohtiin puututtava.

Yliopiston henkilöstöjohto ja pääluottamusmiehet 
ovat pandemian aikana tavanneet säännöllisesti ja 
keskustelleet yliopiston koronatoimenpiteistä. Kyse-
lyitä ja tilannekatsauksia on jatkettu myös vuoden 
2021 puolella ja jatkettaneen edelleen ainakin ke-
väällä 2022. Seuraamme kyselyiden tuloksia ja niitä 
seuraavien toimenpiteiden toteutusta, sekä näiden 
vaikutuksia jäsenten työhyvinvointiin. Tuemme aktii-

visesti työhyvinvoinnin kehittymistä Aalto-yliopistossa.

Yliopistojen työehtosopimus on voimassa 31.3.2022 
saakka. Pron yliopistosektorin neuvottelukunta on ak-
tiivinen elin työehtosopimusneuvotteluissa ja muodos-
taa sektorin tavoitteet sopimuskierrokselle. Tämä työ 
on aloitettu 2021, ja yhdistys ja sen edustaja neuvot-
telukunnassa osallistuvat työskentelyyn tuomalla esiin 
Aallon henkilöstön tarpeita ja toiveita. Ammattiliitto 
Pro on määritellyt jäsenistöltä saatavat konkreettiset 
tavoite-ehdotukset tärkeäksi osaksi TES-neuvotte-
luihin valmistautumista. Tämän vuoksi myös Aalto-
HY on tehnyt jäsenistölle kyselyn ja järjestänyt myös 
keskustelutilaisuuden TES-tavoitteista. Tilaisuudessa 
vieraili Pron sopimusalavastaava Jukka Hämäläinen.

Ammattiliitto Pron tavoitteet yhdistyksille

Ammattiliitto Pro asettaa vuosittain tavoitteet yhdistys-
ten toiminnalle. Kaikille yhdistyksille yhteiseksi tavoit-
teeksi vuodelle 2022 on asetettu työpaikkatoiminnan 
kehittäminen ja tukeminen: ”Yhdistyksen perustehtä-
viin kuuluu työpaikkatoiminnan tukeminen. Yhdistys 
tekee suunnitelman, kuinka yhdistys tukee työpaikan 
luottamusmiehiä, aktivoi jäseniä ja näkyy työpaikoilla.”

Yhdistyksille on asetettu myös neljä vaihtoehtoista ta-
voitetta, joista yhdistyksen tulee valita kaksi. Valitsem-
me vuodelle 2022 seuraavat tavoitteet, ja seuraam-
me niiden hallituksen kokouksissa vuoden mittaan:

• Osallistuminen liiton yhdistystapahtumiin: ”Yhdis-
tysten toiveesta järjestetään yhdistysten puheenjoh-
tajapäivät ja alueelliset yhdistysten koulutuspäivät. 
Tilaisuuksissa käydään keskustelua yhdistystoimin-
nan kehittämisestä ja kuinka liitto voi olla tukemassa 
yhdistyksiä. Yhdistys osallistuu vuoden aikana vähin-
tään toiseen.”

• Jäsenhankintaan ja jäsenpitoon panostaminen: 
”Yhdistykset määrittävät toimintasuunnitelmassa, 
kuinka jäsenhankintaa kehitetään yhdistyksen työpai-
koilla ja tekee suunnitelman jäsenhankinnan edis-
tämiseksi. Tyytyväiset jäsenet tuovat mukaan uusia 
jäseniä. Yhdistykset järjestävät jäsentoimintaa, jonka 
kautta saadaan jäsenet pidettyä tyytyväisinä ja tilai-
suuksien mainontaa työpaikoilla lisätään.”

Hallituksen toiminnan tavoitteet

Hallituksen toiminnan painopisteitä vuonna 2022 ovat:
• ammattiliitto Pron edunvalvontatoimintaan ja yh-

distyksille tarjottuun tukeen perehtyminen sekä liiton 
yhdistystapahtumiin ja koulutustapahtumiin osallistu-
minen (Pron tavoite 2022)

• osallistuminen Aalto-yliopiston strategiatyöhön
• Aalto-yliopiston työhyvinvointiin liittyvien kyse-

lyiden tulosten ja niistä seuraavien toimenpiteiden 
seuranta ja edistäminen

• työssä jaksamisen edistäminen
• hyvin hoidettu edunvalvontatyö
• jäsenhankintaan ja jäsenpitoon panostaminen 

(Pron tavoite 2022)

Seuraamme Aalto-yliopiston päätöksentekoa ja vai-
kutamme siihen yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti.
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AaltoHY:n toimintasuunnitelma 2022

Koulutustoiminta

Tarjoamme luottamusmiesten, työsuojeluvaltuu-
tettujen ja muiden aktiivisten jäsenten koulutuk-
seen Pron ja STTK:n sekä esimerkiksi Aktiivi-ins-
tituutin ja Työväen Sivistysliitto TSL:n järjestämiä 
kursseja ja muuta koulutusta. Tuemme jäsenten 
osallistumista ammattiliitto Pron ja muiden kou-
lutuksentarjoajien järjestämään koulutukseen.

Tuemme yhdistyksen jäsenten aktiivista itsensä ke-
hittämistä: myönnämme suoritetuista opinnoista sti-
pendejä hakemuksesta kaksi kertaa vuodessa. Sti-
pendejä myöntäessä etusijalle asetetaan suoritetut 
opintokokonaisuudet, mutta hakemuksia voi jättää 
myös yksittäisistä kursseista. Yhdistys voi myön-
tää tukea myös opinnoista aiheutuneisiin kuluihin.

Järjestämme 2022 AaltoHY:n edunvalvonta-
päivän yhdistyksen luottamusmiehille, työ-
suojeluvaltuutetuille ja hallituksen jäsenille.

Tiedotus

Käytämme tiedotuksessa pääasiassa sähköpos-
tia. Lähetämme tärkeimmät tiedotteet tuoreeltaan 
sähköpostitse jäsenistölle. Yhdistys lähettää myös 
koottuja tiedotteita n. kerran kuussa. Lisäksi tiedo-
tamme toiminnastamme yhdistyksen omilla netti-
sivuilla ja Facebook-sivuilla, joita päivitetään sään-
nöllisesti. Jäsenlehteä toimitetaan vuonna 2022 
kaksi kertaa vuodessa vuosikokouskutsun yhteydessä. 

Toiminta Aalto-yliopistossa ja kampuksilla

Yhdistyksellä on edustus Aalto-yliopiston eri toi-
mielimissä, kuten yliopiston ja sen korkeakoulujen 
akateemisten asioiden komiteoissa, yhteistoiminta-
neuvottelukunnassa, työsuojelutoimikunnassa, ravin-
tolatoimikunnassa ja muissa Aalto-yliopiston ja sen eri 
koulujen toimikunnissa ja työryhmissä. Yhdistyksen 
puheenjohtaja edustaa yhdistystä Aalto-yliopiston 
johtoryhmässä ja Aalto Leaders’ Dialoguessa. Aallon 
elimissä toimivat yhdistyksen edustajat valvovat eri-
tyisesti jäsenistömme ja yleisesti Aallon työntekijöi-
den etuja ja seuraavat, että työehtosopimus ja yhteis-
toimintalaki toteutuvat Aalto-yliopiston kaikilla tasoilla.

Toiminta Prossa ja YHL:ssä

Yhdistyksellä on edustus yliopistosektorin neuvotte-
lukunnassa Prossa, jossa nostamme esiin Aalto-yli-
opiston henkilöstön tarpeita ja tavoitteita. Lisäksi yh-
distyksellä on YHL ry:n hallituksessa edustaja, joka 
vaikuttaa aktiivisesti YHL:n toiminnan tulevaisuuteen.

Luottamusmiestoiminta

Luottamusmiehet kaudella 2022-2023 valitaan vaaliko-
kouksessa vuoden 2021 syyskokouksen yhteydessä. 
Täydennämme tarvittaessa luottamusmiehistön ko-
koonpanoa kauden aikana vuosikokousten yhteydessä.

Yhdistys tukee luottamusmiestoimintaa olemalla tii-
viissä yhteydessä luottamusmiehiinsä. Luottamus-
miehillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen 
hallituksen kokouksissa ja jokaiseen kokoukseen si-
sältyy pääluottamusmiehen katsaus. Järjestämme 
jäsentapahtumia yhdessä luottamusmiesten kans-
sa ja pidämme edunvalvonnallisia asioita esillä ta-
pahtumissaan. Luottamusmiehille ja yhdistyksen 
aktiivitoimijoille järjestetään yhdistyksen oma edun-
valvontapäivä keväällä 2022 ja luottamusmiehiä kan-
nustetaan osallistumaan liiton tarjoamiin koulutuksiin.

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja esteettömyys

AaltoHY tekee tasa-arvotyötä yhdessä muiden järjes-
töjen ja työnantajan sekä muiden toimijoiden kanssa. 
Meille on erityisen tärkeää alhaisimpien palkkatasojen 
kohentaminen. Edistämme sitä, että Aalto-yliopistos-
sa työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti sukupuo-
leen, ikään, etniseen taustaan, kieleen, uskontoon, 
sukupuoliseen suuntautumiseen, työntekijäryhmään 
tai muuhun vastaavaan seikkaan katsomatta. Kiin-
nitämme huomiota myös siihen, että Aalto-yliopiston 
palvelut ovat esteettömästi kaikkien saavutettavissa. 

Yhdistyksellä on edustus Aallon yhden-
vertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnas-
sa (EDI, Equality, Diversity, Inclusion).

Jäsenhankinta ja -tapahtumat

Järjestämme aktiivisesti jäsentapahtumia, kuten aa-
mukahvitilaisuuksia, museovierailuita, vapaa-ajan 
toimintaa ja matkoja lähialueille. Jäsentapahtumien 
tarkoituksena on tuoda jäsenille tietoa edunvalvonnal-
lisista asioista, tarjota tilaisuuksia verkottumiseen ja 
muiden aaltolaisten tapaamiseen sekä virkistäytymi-
seen ja työhyvinvoinnin kohentamiseen. Edistämme 
yhdistyksen näkyvyyttä osallistumalla Aallon yhteisiin 
henkilöstötapahtumiin. Etsimme uusia toimintatapo-
ja monipuolisten jäsentilaisuuksien järjestämiseen.

Hyödynnämme jäsenhankinnan edistämisessä ja ke-
hittämisessä yhdistyksen jäsentilaisuuksia ja myös 
Aallon erilaisia tilaisuuksia mm. tulokaskursseja. Kan-
nustamme jäseniä pyytämään mukaan tilaisuuksiin 
myös kollegoitaan, jotka eivät vielä kuulu yhdistykseen. 

Kannustamme luottamusmiehiä, muita aktiivitoimijoi-
ta ja yhdistyksen jäseniä jäsenhankintaan esimerkiksi 
jäsenhankintapalkinnoin. Panostamme myös muuhun 
jäsenhankintaan. Järjestämme luottamusmiehille ja jä-
senille yhteisiä tilaisuuksia, jossa pohdimme yhdessä 
jäsenten kanssa uusia keinoja uusien jäsenten houkut-
telemiseksi ja miten yhdistyksen aktiivit ja jäsenet voivat 
tuoda yhdistystä enemmän esiin Aalto-yliopiston arjes-
sa. Pohdimme myös jäsenten kanssa, miten ja millaisis-
sa tilaisuuksissa ja tilanteissa yhdistystä voi mainostaa.
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Kutsu AaltoHY:n pikkujouluillalliselle 2021

Hyvä AaltoHY:n jäsen,

Kutsumme Sinut pikkujouluillalliselle Ravintola Cavernaan torstaina 16.12. klo 17.00–19.30 

Yhdistys tarjoaa illallisbuffetin ja ruokajuomat.
Paikkavarauksia varten pyydämme ilmoittautumaan 7.12. mennessä (helena.topdagi@aalto.fi)

Buffetin ruokalista https://www.caverna.fi/ruoka/buffet/ 
Tiedoksi, että ravintola ei edellytä asiakkailta koronapassia.

Caverna sijaitsee Helsingin ytimessä Kaisaniemen metroaseman ja yliopiston päärakennuksen läheisyydessä 
osoitteessa Yliopistonkatu 5.

- AaltoHY:n hallitus


