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Vuonna 2019 Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys ry kuului Ammattiliitto Pro:hon sekä Yliopistojen ja tutkimusalan 
henkilöstöliitto YHL ry:hyn. 

Edunvalvonta  

Työehtosopimustoiminta 
 
Vuonna 2019 ei käyty työehtosopimusneuvotteluja, vaan vuoden aikana totuteltiin viime vuonna tehtyihin 
muutoksiin. Vuoden alussa astuivat voimaan edellisenä vuonna sovitut palkkausjärjestelmän muutokset ja näihin 
liittyen AaltoHY tiedotti ja tuki jäsenistöään. 
 
AaltoHY osallistui asiantuntijajäsenellä Pro:n työehtosopimusneuvottelukuntaan vuoden 2019 aikana. 
Neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja sen tehtävänä oli valmistautua TES-neuvotteluihin ja 
rakentaa niihin yhteistä tavoitteenasettelua. Pro:ssa TES-neuvottelutavoitteet valmisteltiin syksyyn 2019 
mennessä. 
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Aalto-yliopiston sisäinen toiminta 
Vuonna 2019 muutostahti Aalto-yliopiston sisällä oli melkoinen. Vuoden aikana jäsenistöämme koski niin 
palkkausjärjestelmän uusiminen, suoritusten arvioinnin uusiutuminen, uusi hr-järjestelmä Workday, uusi 
työajanseurantajärjestelmä Tiima, työsuhdematkalipun käyttöönotto ja erilaiset isommat ja pienemmät 
organisaatiomuutokset sekä digitalisaation kiihtyminen. Muun muassa näitä aiheita käsiteltiin luottamusmiesten 
kesken, hallituksen kokouksissa, järjestömme omassa edunvalvontapäivässä ja jäsenistön kanssa suosituissa 
aamupalatapaamisissa. 
 
Järjestön jäsenet ja luottamusmiehet osallistuivat vuoden aikana Aallon strategiatyöhön avoimien 
yhteisötilaisuuksien kautta, mutta myös Aalto Management Teamin ja Aalto Leader’s Dialogien sekä muiden 
vaikuttamisen paikkojen kautta. Hallituksessa ja luottamusmiestoiminnassa vuoden aikana nousivat teemoina 
esiin erityisesti henkilöstön hyvinvointiin liittyvät asiat ja määräaikaisuuksien määrä. Nämä näkyivät myös 
strategiatilaisuuksissa erityisesti uralla kehittymiseen liittyvien teemojen lisäksi. 
 
Useiden pienten, erilaisiin organisaatiouudistuksiin liittyneiden YT-keskustelutilaisuuksien lisäksi yhdistyksen 
neuvottelijat osallistuivat Porin yksikköä koskeneisiin yhteistoimintaneuvotteluihin. Taustalla oli Porin 
kaupungin kanssa tehdyn Pori Urban Platformin toiminnan järjestelyihin liittyvän määräaikaisen 
yhteistyösopimuksen päättyminen kesällä 2020. Neuvotteluesitys annettiin 29.5.2019 ja neuvottelut koskivat 
koko Porin yksikön henkilöstöä. Yksikön pienen koon vuoksi neuvottelut käytiin nopeasti päätökseen. Pori Urban 
Platform tultaneen ajamaan alas vuoden 2020 aikana ja yksikön henkilöstölle pyritään tarjoamaan korvaavaa 
työtä Aallon muista yksiköistä. 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja yhteistyö sidosryhmien kanssa 
Merkittävintä yhteistyötä sidosryhmien kanssa vuonna 2019 on ollut osallistuminen YHL:n toimintaan, Pro:n 
toimintaan, Työttömyyskassa Statian toimintaan ja muiden ammattiliittojen kanssa kampuksillamme.  

Järjestölliset asiat 
Vuotta 2019 väritti liittyminen Ammattiliitto Pro:hon. Kevätkaudella 2019 järjestön sääntöjä sorvattiin 
yhteensopiviksi Pro:n vaatimusten ja toimintakulttuurin kanssa ja uudistetut säännöt hyväksyttiin lopulta 
syyskokouksessa. Muutokset olivat lähinnä teknisiä luonteeltaan, kuten luottamusmiesten valinnan siirtäminen 
vaalikokoukseen syyskokouksesta. Varsinaiseen toiminnan luonteeseen sääntöjen muutoksilla ei ollut tarkoitus 
vaikuttaa.  
 
Sääntömuutos ilmoitettiin Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin vuoden 2019 puolella, mutta PRH 
vahvisti rekisteröinnin vasta 5.2.2020. 
 
Pro:hon liittyminen toi mukanaan myös mahdollisuuden käyttää Pro:n palveluja ja tukea. Pro:n tarjoamista 
jäsenpalveluista ja niiden tiedottamisesta keskusteltiin sekä hallituksen kokouksissa että jäsenistön kanssa.  

Toimijat 

Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 
Hallituksen jäseninä vuonna 2019 ovat olleet:  
Tiina Kotti, puheenjohtaja    ARTS/LES  28.11. asti  
Susanna Koistinen, puheenjohtaja    ARTS/LES 28.11. alkaen 
Rita Hatakka  CHEM/TSS  Laura Mure  Aalto/RIS 
Börje Helenius  ENG/LES  Saija Nieminen  Aalto/LES 
Eevi Huhtamaa  BIZ/School Common Merja Seppänen ENG/HRS 
Susanna Koistinen ARTS/LES   Helena Topdagi  Aalto/ITS  
Pasi Lehto  Aalto/CRE  Janne Salonen  Aalto/LES 
Timi Lehtola  ELEC/TSS  Matti Seppä  Aalto/ITS 
 
Vuoden aikana hallitus piti 12 kokousta. Työvaliokunta kokoontui kolme kertaa. 
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Yhdistyksen toimihenkilöinä ovat toimineet: 

Eevi Huhtamaa  sihteeri 
Petri Peltonen  taloudenhoitaja, jäsenrekisterinhoitaja, työttömyyskassavastaava  
Laura Mure  tiedottaja 
Merja Seppänen virkistysvastaava 

Luottamusmiehet 
Yhdistyksen pääluottamusmiehenä oli Petri Peltonen ja varapääluottamusmiehenä Tiina Kotti.  
Luottamusmiehet  

Rita Hatakka  Börje Helenius   
Tiina Kotti  Timi Lehtola   
Heli Liukko  Laura Mure   
Helena Topdagi  

 
Varaluottamusmiehet  

Eija Järvinen  Susanna Koistinen 
Susanna Marttala Janne Salonen 

Toiminnantarkastajat 
Yhdistyksen toiminnantarkastajina vuodelle 2019 ovat Susanna Marttala ja Heidi Koponen. 
Varatoiminnantarkastajina vuodelle 2019 ovat Lea Söderman ja Paula Thomsson 

Edustukset Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitossa YHL:ssä 
Liittovaltuuston varapuheenjohtaja  Petri Peltonen  
 
Liittovaltuuston jäsenet   Petri Peltonen  Merja Seppänen 
Varajäsenet     Rita Hatakka  Anne Jääskeläinen 

       Timi Lehtola  Janne Salonen 
 

Hallituksen jäsen    Börje Helenius 
Varajäsen     Tiina Kotti 
 
Toimikuntien ja työryhmien jäsenet 
Hallinto- ja toimistohenkilöstön toimikunta Anne Jääskeläinen, varalla Säde Kaarne 
Kirjastohenkilöstön toimikunta   Laura Mure 
Tasa-arvotoimikunta    Börje Helenius 
Työsuojeluvaliokunta    Eevi Huhtamaa 
Viestintätyöryhmä    Tiina Kotti 

Edustukset Työttömyyskassa Statiassa 

 Edustajiston jäsen  Petri Peltonen 

Edustukset Ammattiliitto Prossa 
 Yliopistojen työehtosopimusneuvottelukunta 
 Asiantuntija   Petri Peltonen 

Edustukset Aalto-yliopistossa 
Aalto Management Team (AMT) ja Aalto Leaders' Dialogue (ALD) Tiina Kotti, 1.12.2019 alk. 

Susanna Koistinen 
Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 
Jäsen    Tiina Kotti 
1. varajäsen    Börje Helenius 
2. varajäsen   Petri Peltonen 
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Yhteistoimintaneuvottelukunta   
Jäsenet    Petri Peltonen  Tiina Kotti, 1.12.2019 alk. Susanna Koistinen 
Varajäsen   Börje Helenius 

 
YPJ-arviointityöryhmä 
Jäsenet    Börje Helenius   Petri Peltonen  Helena Topdagi 
Varajäsenet   Tiina Kotti   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 

Sääntömääräiset kokoukset 

Kevätkokous 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 11.4.2019 Kauppakorkeakoulun Jenny ja Antti 
Wihurin Rahaston salissa, Ekonominaukio 1, Otaniemi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Kotti 
ja sihteeriksi Eevi Huhtamaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Merja Seppänen ja Pasi 
Lehto. 
 
Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle tili- 
ja vastuuvapaus vuodelta 2018. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin  ensimmäisen kerran yhdistyksen 
uudet säännöt. Kokouksessa valittiin Rita Hatakka luottamusmieheksi jäljellä olevaksi kaudeksi 2018-
2019. Kolme avoinna ollutta varaluottamusmiespaikkaa jäivät täyttämättä.  
 
Kokouksessa vieraili Ammattiliitto Prosta yhdistyksen asiamieskummi Jukka Hämäläinen, joka kertoi 
Pron jäsentoiminnasta ja eduista. Lisäksi jaettiin YHL:n hopeiset ansiomerkit, jotka oli myönnetty Tiina 
Kotille ja Laura Murelle. 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous 
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin 19.9.2019 Väreen ravintola Kipsarissa, Otaniementie 14, 
Otaniemi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Peltonen ja sihteeriksi Laura Mure. Pöytäkirjan 
tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ritva Viero ja Susanna Koistinen. 
 
Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin ensimmäisen kerran hallituksen uusi esitys yhdistyksen 
säännöiksi. Sääntöjen muuttaminen kevätkokouksessa hyväksytystä versiosta oli tarpeen, koska 
Ammattiliitto Pron hallitus ei ollut hyväksynyt yhdistyksen sääntöjä keväällä esitetyssä muodossa. Siksi 
yhdistyksen hallitus esitti säännöistä poistettavaksi kohdan luottamusmiesten valinnasta. 
Kokous totesi, että luottamusmiesten valinta tulee kuitenkin mainita esimerkiksi yhdistyksen 
toimintasuunnitelmassa, jotta se näkyy edes jossakin yhdistyksen virallisessa asiakirjassa. 

Syyskokous 
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 28.11.2019 Kauppakorkeakoulun T003-salissa, 
Ekonominaukio 1, Otaniemi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Susanna Koistinen ja sihteeriksi Eevi 
Huhtamaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timi Lehtola ja Matti Seppä. 
 
Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin toisen kerran yhdistyksen uudet säännöt, jotka astuivat voimaan 
heti. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2020. Todettiin, 
että jäsenet maksavat vuonna 2020 Ammattiliitto Pro ry:n jäsenmaksua, joka ennakkotiedon mukaan oli 
1,25%. Päätettiin, että yhdistys ei peri jäseniltään erillistä jäsenmaksua.  
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Kokouksessa valittiin uusien sääntöjen mukaisesti kymmenen hallituksen jäsentä, joiden toimikausi 
alkaa heti ja kestää seuraavaan syyskokoukseen asti. Hallituksen jäseniksi valittiin Rita Hatakka, Börje 
Helenius, Eevi Huhtamaa, Pasi Lehto, Timi Lehtola, Laura Mure, Petri Peltonen, Janne Salonen, Matti 
Seppä ja Helena Topdagi. Lisäksi valitiin hallituksen varajäseneksi Merja Seppänen. 
 
Toiminnantarkastajiksi vuodeksi 2019 valittiin Susanna Marttala ja Heidi Koponen, varalle Lea Söderman 
ja Paula Thomsson-Levä. 

Luottamusmiesvaalikokous 
Yhdistyksen uusien sääntöjen mukaan luottamusmiehiä ei enää valittu syyskokouksessa, vaan 
luottamusmiesten valintaa varten järjestettiin erillinen vaalikokous, joka pidettiin syyskokouksen 
jatkeeksi 28.11.2019 Kauppakorkeakoulun T003-salissa, Ekonominaukio 1, Otaniemi. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin Susanna Koistinen, sihteeriksi Eevi Huhtamaa ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä 
ääntenlaskijoiksi Timi Lehtola ja Laura Mure. 
 
Pääluottamusmieheksi vuosiksi 2020-2021 valittiin Petri Peltonen ja varapääluottamusmieheksi Susanna 
Koistinen. Muiksi luottamusmiehiksi valittiin Börje Helenius, Timi Lehtola, Heli Liukko, Laura Mure ja 
Helena Topdagi. Varaluottamusmiehiksi valittiin Rita Hatakka, Susanna Marttala ja Janne Salonen. 
 

Jäsenistö 
Jäsenistö koostuu pääasiassa Aalto-yliopiston palveluorganisaatiossa, kirjastoissa ja laboratorioissa sekä teknisissä 
tehtävissä toimivista työntekijöistä. Vuoden 2019 lopussa jäsenmäärä oli 243, joista työttömiä jäseniä oli 4 ja 
eläkeläisjäseniä 69. Muihin erityisryhmiin kuului 3 jäsentä. Muiden työnantajien kuin Aalto-yliopiston 
palveluksessa työskenteli 18 jäsentä, joista 8 oli ACREssa ja AEE:ssa. Edelliseen vuoteen nähden 
kokonaisjäsenmäärä on pysynyt suunnilleen samana. 

Jäsenhankinta 
Yhdistys on palkinnut jäsenhankkijoita 20 euron lahjakortilla kustakin uudesta jäsenestä. Jäsenhankkijat ovat 
saaneet myös YHL:stä palkkioksi lahjakortin sekä osallistuneet YHL:n vuosittaiseen jäsenhankintakilpailuun. Lisäksi 
jokainen uusi jäsen on saanut yhdistykseltä liittymislahjaksi 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 jäsenien eläköitymisien johdosta. Ammattiliitto Prohon 
liittyminen vuoden 2019 alusta vaikutti kuitenkin yhdistyksen saamiin jäsenmaksutuottoihin dramaattisesti: 
jäsenmaksutuotot putosivat reilusta 11200 eurosta vuonna 2018 vajaaseen 4900 euroon vuonna 2019. 
 
Jäsenmaksutuottojen alenemista on kuitenkin kompensoinut YHL:n jäsenyhdistyksilleen jakama toimintatuki 
 
Vuonna 2019 Ammattiliitto Pron jäsenmaksu oli 1,25 % ennakonpidätyksen alaisesta ansiosta. Yhdistykselle tästä 
jaettiin 8 %. Opinto-, äitiys-, vanhempain- ja vuorotteluvapaalla olevilta Pro ei ole perinyt jäsenmaksua. Pron 
eläkeläisyhdistyksen jäsenmaksu on ollut 10 euroa vuodessa. YHL:läisten yhdistysten vanhoille eläkeläisjäsenille 
kehitetty laajempi eläkeläisjäsenyys on maksanut 90 euroa vuodessa. 
 
AaltoHY ei ole perinyt omaa jäsenmaksua vuonna 2019. 
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Koulutus 
Jäsenistöllä on ollut mahdollisuus hakea YHL:ltä rahallista koulutustukea ammatilliseen koulutukseen kahdesti 
vuodessa. Tukea on voinut saada esimerkiksi lukukausimaksuihin tai materiaalihankintoihin. 
 
AaltoHY on vuosittain jakanut stipendejä ammatilliseen tutkintoon tähtäävään koulutukseen osallistuneille 
jäsenille tutkinnon valmistuttua. Vuonna 2019 yhdistys sai kaksi hakemusta, joiden perusteella myönnettiin kaksi 
stipendiä. 
 
Yhdistyksen toimijat ovat voineet osallistua Pro:n, YHL:n, Aktiivi-Instituutin ja TJS Opintokeskuksen sekä muiden 
koulutuksen järjestäjien järjestämiin koulutuksiin ja kursseille.  
 
Yhdistys järjesti 8.2.2019 Töölön kampuksella yhdistyksen aktiiveille, luottamusmiehille ja hallituksen jäsenille 
suunnatun Edunvalvontapäivän. Koulutukseen osallistui 11 yhdistyksen aktiivia. Päivässä käsiteltiin uutta 
palkkausjärjestelmää, työsuhdematkalippua, joustavaa työntekoa ja koulutus- ja järjestötoimintaa Prossa. 
 
Yhdistyksen toimijat ovat lisäksi osallistuneet seuraaviin koulutuksiin: 

• Ammattiliito Pro, Yhdistystoiminnan palvelut tutuksi-seminaari 2.-3.2.2019, (Eevi Huhtamaa, Tiina 
Kotti) 

• Ammattiliitto Pro, YHL:n Yhteistoimintakurssi 5.4.2019 (Tiina Kotti, Petri Peltonen) 
• Ammattiliitto Pro, Puheenjohtajapäivät, 27.4.2019 (Tiina Kotti) 
• Ammattiliitto Pro, Yliopistopäivä 13.9.2019 (Rita Hatakka, Börje Helenius, Eevi Huhtamaa, Tiina 

Kotti, Petri Peltonen) 
• Ammattiliitto Pro, Yhdistystoiminnan johtaminen –koulutus 28.9.2019 (Tiina Kotti) 
• Ammattiliitto Pro, Yhdistystoimijoiden alueelliset koulutuspäivät 5.-6.10.2019, Majvik (Petri 

Peltonen) 
• Aalto-yliopisto, Työsuojelun jatkokoulutus 7.10.2019 (Eevi Huhtamaa, Tiina Kotti) 
• Ammattiliitto Pro, Julkisen sektorin luottamusmiesten ajankohtaispäivät 7.-8.10.2019 (Börje 

Helenius, Helena Topdagi) 
• Ammattiliitto Pro, Tomeraa työpaikkatoimintaa 19.10.2019 (Helena Topdagi) 
• Ammattiliitto Pro, Palkkausjärjestelmäkurssi 14.-15.11.2019 (Börje Helenius, Heli Liukko, Petri 

Peltonen)  
• Ammattiliitto Pro, Julkisen sektorin pääluottamusmiesten koulutuspäivät 26.-27.11.2019, Majvik 

(Petri Peltonen) 
 

Lisäksi useat yhdistyksen toimijat ovat osallistuneet erilaisiin Ammattiliitto Pron järjestämiin 
webinaareihin. 

Muut tilaisuudet ja tapahtumat 
Muihin tilaisuuksiin ja tapahtumiin yhdistyksen edustajat ovat osallistuneet seuraavasti: 

• YT-keskustelutilaisuus, Tutkimus- ja innovaatiopalveluiden uudelleenorganisoituminen, 12.2.2019 
(Petri Peltonen) 

• Ammattiliitto Pron neuvottelukuntien yhteisseminaari, Majvik 1.-2.3.2019 (Petri Peltonen osallistui 
2.3.2019) 

• Ammattiliitto Pron Yliopistojen työehtopimuksen neuvottelukunta, Pron toimisto, 
Ruoholahti/Skype, 8.5.2019, 30.9.2019 ja 28.10.2019 (Petri Peltonen) 

• Aalto ARTSin henkilöstöedustajien tapaaminen uuden dekaanin kanssa 29.4.2019 (Tiina Kotti, Petri 
Peltonen)  

• YHL:n ylimääräinen liittokokous, Radisson Blu Royal, Helsinki 10.6.2019 (Susanna Koistinen, Pasi 
Lehto, Petri Peltonen, Helena Topdagi)  

• Työttömyyskassa Statian edustajisto, Pasila 12.06.2019 (Petri Peltonen, kokouksen 
puheenjohtajana)  

• Aalto BIZin luottamusmiesten tapaaminen dekaanin kanssa 19.6.2019 (Petri Peltonen)  
• Aalto-yliopiston työsuojeluvaalien valmistelutilaisuus, Otakaari 1, 5.9.2019 (Eevi Huhtamaa, Tiina 

Kotti, Petri Peltonen)  
• Työsuojeluvaalitoimikunta, useita kokouksia loka- ja marraskuussa 2019 (Petri Peltonen) 
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• YT-keskustelutilaisuus, Kielikeskuksen johtamisjärjestelyt ja muut LESin yhteisten palveluiden 
järjestämiseen liittyvät muutokset, Otakaari 1, 1.11.2019 (Petri Peltonen)  

• YHL:n vuosikokous, Gustavelund, Tuusula, 30.11.2019 (Petri Peltonen)  
• YT-keskustelutilaisuus, Tohtorikoulutuksen palveluiden järjestäminen, T-talo 10.12.2018 (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 toiminnasta on 
tiedotettu omilla verkkosivuilla. 
 
Yhdistyksellä on omat wiki-pohjaiset kotisivut ja Facebookissa sivusto AaltoHy ry. Yhdistyksen oma nelisivuinen 
esite on saatavissa pdf-muotoisena yhdistyksen kotisivuilta. 

Virkistystoiminta ja tapahtumat jäsenille 
Yhdistyksen virkistysvastaava toimi Merja Seppänen. AaltoHY:n virkistystoiminta on saanut erityisesti kiitosta 
yhdistyksen järjestämistä Tallinnan risteilyistä, museokäynneistä ja teatterikäynneistä. 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 
kulttuuritapahtumiin. Lisäksi on toivottu päiväretkiä ja erilaisia tutustumiskäyntejä esim. Suomenlinnaan, 
Fazerille, Taideyliopistolle ja muualle pääkaupunkiseudun 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 
käyttöpäivästä. 69 euroa maksavalla henkilökohtaisella Museokortilla pääsee yli 300 museokohteeseen 
Ahvenanmaalta Inariin.  

 

AaltoHY:n tuki kulttuurilipuista 
Yhdistys tuki jäseniään kulttuuritilaisuuksien pääsylipuissa. Jäsen voi saada vuoden aikana korvauksen neljän 
kulttuuritilaisuuden sisäänpääsymaksusta. Yhdistys korvaa sisäänpääsylipusta 3 euroa. Tilaisuus voi olla 
esim.  teatteri, -konsertti-, leffa-, museokäynti, jääkiekko- tai koripallopeli. Tukea ei kuitenkaan makseta jo 
yhdistyksen sponsoroimista teatteri- tai muista tapahtumista. 

 

Buffet-lounas Konnichiwa-ravintolassa 
Yhdistys on neuvotellut jäsenille lounasedun buffet-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 Linnanmäen rannekkeita edulliseen hintaan 35 euroa/kpl 
(norm. S-etukortilla ennakkomyyntipisteestä ostettuna 42 €). Hinnat edellyttivät yhdistykseltä vähintään 15 
tuotteen kertatilausta samalle tuotteelle. Yhdistys tilasi 51 kpl Linnanmäen rannekkeita 13 jäsenelle. 

 

Matkat 
Yhdistys teki alkukesästä matkan Pietariin ja talven kynnyksellä risteilyn Tallinnaan. 
 
Pietarin matkattiin 25.-26.5.2019 Allegrolla ja yövyttiin Solo Sokos Hotel Bridgessä. Matkassa oli mukana 18 
jäsentä ja heidän ystäväänsä. 
 
Tallinnassa käytiin perinteisellä jäsenristeilyllä 30.11.2019 Eckerö Linen m/s Finlandialla. Mukana 
risteilytunnelmissa oli iloinen 19 hengen joukko jäseniä.  
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Vierailut 
Yhdistys järjesti jäsenilleen vierailun Amos Rex –taidemuseoon torstaina 28.3.2019 klo 16.00. Museossa oli 
tällöin esillä Magritten surrealistisen taiteen näyttely ja elokuvaa, kuvanveistoa ja installaatiota yhdistävä Studio 
Driftin näyttely. Museokortilla pääsi museoon ilmaiseksi, mutta muuten sisäänpääsy museoon maksoi 15 
euroa/henkilö. Yhdistys tarjosi museokäynnillä opastuksen.  
 
Yhdistys järjesti vierailun Kansallismuseoon maanantaina 10.6.2019 klo 16.30. Museossa oli tällöin esillä Nick 
Brandtin valokuvia (Inherit the Dust). Museokortilla pääsi museoon ilmaiseksi, mutta muuten sisäänpääsy 
museoon olisi maksanut 12 euroa/henkilö (eläkeläiset 9 €). Yhdistys olisi tarjonnut museokäynnillä opastuksen, 
jonka kesto olisi ollut tunnin. Valitettavasti ilmoittautuneita oli vain muutama, joten museokäynti peruttiin. 

 

Yhdistyksen muut tilaisuudet  
Yhdistys järjesti jäsenilleen erilaisia tilaisuuksia pitkin vuotta. 
 
Aamukahveja tarjottiin jäsenille Väre-rakennuksen ravintola Kipsarissa kolme kertaa (4.3., 16.5. ja 19.9.2019) ja 
kerrottiin samalla ajankohtaisista asioista, kuten palkkausjärjestelmäuudistuksesta ja uusista 
arviointikäytännöistä.  
 
Yhdistys tarjosi jäsenilleen Tasa-arvon päivän viinit 19.3.2019 klo 16:30 Viinibaari Arvossa, Kauppakorkeakoululla 
(Ekonominaukio 1). 
 
Vapun alla 29.4.2019 yhdistys tarjosi jäsenille ja myös muille kiinnostuneille simaa ja munkkeja Väre-
rakennuksen aulassa.  
 
Elokuun iltojen pimetessä AaltoHY saunoi ja vietti elojuhlaa 29.8-2019. Otaniemen Rantasaunalla. 
 
Yhdistyksen joulupuurot jäsenille tarjottiin 5.12.2019 Väre-rakennuksen ravintola Kipsarissa. 

Toiminnan tavoitteiden täyttyminen 
Uutena toimintatapana ammattiliitto Pro:n mukana yhdistys on toimintasuunnitelmansa lisäksi sitoutunut Pron 
järjestölliselle toiminnalle asettamiin tavoitteisiin. Koska yhdistys liittyi Pro:hon 1.1.2019 alkaen, 
toimintasuunnitelmassa vuodelle 2019 ei vielä ollut näkyvissä näitä tavoitteita ja tavoitteiden toteutumista 
tuleekin tarkastella tämä muutosvaihe huomioon ottaen. 
 
Hallitus kuitenkin tarkasteli näitä tavoitteita kokouksessaan 8/2019 ja totesi, että jo siinä vaiheessa vuotta 
valinnainen tavoite Pron yhdistystapahtumiin osallistumisesta oli selvästi saavutettu. Yhteisistä tavoitteista 
”Edunvalvonnan toiminnan kehittäminen” toteutui myös toiminnassa osittain, sillä yhdistys aloitti 
järjestelmällisempää edunvalvonnan kehittämistä edunvalvonnan suunnittelupäivässään ja aikataulutti 
edunvalvontatyön suunnitelman tarkemman valmistelun vuodelle 2020. Tavoite jäsenhankintaan ja jäsenpitoon 
panostamisesta on myös osittain toteutunut, sillä se on kuulunut toki järjestön normaaliin toimintaan, mutta 
varsinaista erillistä jäsenhankintasuunnitelmaa vuoden aikana ei tehty. Vuodelle 2020 suunniteltiin kuitenkin 
tähän liittyviä toimenpiteitä, kuten jäseneksi liittymisen kannustimia ja jäsenhankintamateriaalia. 

https://amosrex.fi/magritte/
https://www.kansallismuseo.fi/fi/naeyttelyt/inherit-the-dust-nick-brandtin-valokuvia
https://www.kansallismuseo.fi/fi/naeyttelyt/inherit-the-dust-nick-brandtin-valokuvia

