Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
Alumniyhdistys Kollegio ry:n tarkoituksena on koota yhteen Joensuun yliopiston oikeustieteiden
oppiaineryhmässä ja oikeustieteiden laitoksella sekä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella
opiskelleet henkilöt. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää alumnien yhteistoimintaa, ylläpitää heidän
välisiään yhteyksiä sekä helpottaa entisten opiskelijoiden ja yliopiston välistä yhteydenpitoa.
Toimintakautena 2017 yhdistys jatkaa aktiivista jäsenhankintaa ja pyrkii edelleen lisäämään
tunnettavuuttansa sekä vakiinnuttamaan ja kehittämään toimintaansa. Tavoitteena on järjestää toimintaa
pääkaupunkiseudun lisäksi aktiivisesti myös Joensuussa sekä löytää uusia yhteistyön muotoja niin vanhojen
kuin uusien kumppaneiden kanssa.
Jäsenyys ja jäsenhankinta
Aktiivinen jäsenistö on yhdistystoiminnan sydän. Monipuolisen toiminnan varmistamiseksi yhdistyksen
hallitus panostaa jäsenhankintaan.
Kollegion perustamiskokous on lähtenyt rakentamaan alumniyhdistystä perusajatuksenaan se, että
yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä paitsi tutkinnon suorittaneet, myös syystä tai toisesta toistaiseksi vailla
tutkintopaperia olevat Joensuun oikeustieteilijät. Taustalla on ajatus siitä, että yhdistys voi koota yhteen
oikeustieteen opintojen kautta työelämään siirtyneet tai siirtymässä olevat opiskelijat ilman, että
mahdollisuus osallistua toimintaan jäisi kiinni tutkintotodistuksesta – saati tutkintonimikkeestä. Myöskään
ainejärjestön jäsenyys opiskeluaikana ei ole edellytys yhdistyksen jäsenyydelle.
Oikeustieteitä opiskelee tällä hetkellä Itä-Suomen yliopistossa myös paljon henkilöitä, jotka ovat olleet jo
pidempään työelämässä; opintoja suoritetaankin paljon töiden rinnalla, ympäri Suomen. Perinteinen
ainejärjestötoiminta ei välttämättä vastaa nykyisellään edellä kuvattujen opiskelijoiden tarpeisiin. Kollegio
kannustaa siis myös työelämässä vaikuttavia, Joensuun oikeustieteiden laitoksella opintoja suorittavia
opiskelijoita lähtemään mukaan alumnijärjestön toimintaan.
Yhdistys panostaa jäsenhankintaan usein eri keinoin. Ensisijaisesti uusia jäseniä pyritään houkuttelemaan
yhdistyksen toiminnan kautta. Käytännössä tämä edellyttää tehokasta tiedottamista järjestettävistä
tilaisuuksista useilla eri kanavilla. Lähtökohtana on, että jäseneksi liittyminen on helppoa ja yhdistyksen
tilaisuudet ovat avoimia kaikille alumnitoiminnasta kiinnostuneille.
Talous
Vuonna 2017 yhdistyksen taloudenhoidossa pyritään tarkkaan ja tasapainoiseen taloudenhoitoon, joka
takaa yhdistykselle vakaan taloustilanteen ja sitä kautta monipuolisen toiminnan järjestämisen. Mahdolliset
hankinnat tehdään laatu- ja hintavertailujen pohjalta.
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Yhdistyksen talous on sidoksissa erityisesti jäsenhankintaan. Yhdistys kerää jäseniltään vuosimaksun ja
pyrkii aktiivisesti hankkimaan yhteistyökumppaneita, joilta voidaan kerätä varoja esimerkiksi
kannattajajäsenmaksun muodossa. Yhdistys käyttää vuosimaksuista saadut varat tilinhoito- ja
postimaksuihin sekä tapahtumien järjestämiseen. Toimintaa voidaan rahoittaa myös tapahtumien
järjestämiseen haettavin kohdennetuin avustuksin.
Tapahtumat ja toiminta
Vuoden 2017 aikana yhdistys jatkaa toimintansa tarkoituksen toteuttamista järjestämällä monipuolisia
tapahtumia sekä pääkaupunkiseudulla että Joensuussa. Yhdistyksen hallitus ottaa jäsenten ja yhdistyksen
toiminnasta kiinnostuneiden toiveet huomioon tapahtumia järjestäessään. Yhdistys voi järjestää kokouksia,
juhlia, seminaareja, tutustumistilaisuuksia ja muita vastaavia tilaisuuksia jäsenilleen sekä yhteistilaisuuksia
entisille ja nykyisille opiskelijoille. Yhdistys pyrkii järjestämään jäsenilleen toimintaa ja tapahtumia noin
kerran kuukaudessa.
Vuonna 2017 selvitetään erityisesti mahdollisuutta järjestää yhteistoimintaa muiden pääkaupunkiseudulla
toimivien alumnijärjestöjen kanssa. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta järjestää Legio Ostiensis ry:n
juhlavuoden kunniaksi isompi alumnitapaaminen ainejärjestön vuosijuhlien yhteydessä Joensuussa.
Yhdistys järjestää toimikauden aikana kaksi sääntömääräistä kokousta. Yhdistyksen sääntömääräinen
vuosikokous (kevätkokous) pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
Yhdistyksen toinen sääntömääräinen kokous (syyskokous) pidetään elo-joulukuussa. Pikkujoulut
järjestetään loppuvuodesta 2017. Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan
kutsusta.
Tiedottaminen
Yhdistyksen säännöissä määritellyn tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksen hallituksen tulee tiedottaa
avoimesti yhdistyksen toiminnasta ja yhdistyksen jäsenyyden ehdoista. Riittävä tiedottaminen Kollegiosta ja
sen toiminnasta on jäsenhankinnan sekä jäsenten aktivoimisen edellytys. Tiedottamisen tavoitteena on
saavuttaa eri tiedotuskanavien kautta yhdistyksen potentiaaliset jäsenet ja yhdistykseen jo liittyneet
jäsenet.
Kollegion omat verkkosivut (www.kollegio.fi) ovat yhdistyksen tärkein viestintäkanava, jonne on koottu
olennaisimmat tiedot yhdistyksestä, yhdistyksen jäsenyydestä sekä ajankohtaisista tapahtumista.
Tavoitteena on saattaa yhdistyksen kokousten pöytäkirjat yleisesti tarkasteltaviksi verkkoon.
Yhdistyksestä ja sen toiminnasta voidaan tiedottaa myös muissa yhteyksissä. Mahdollisuuksien mukaan
Kollegion toiminnasta käydään kertomassa myös opiskelijajärjestöjen tilaisuuksissa. Tiedottamisesta ja
viestinnästä vastaa hallituksen nimeämä tiedottaja, joka koordinoi yhdistyksen viestintää yhteistyössä
hallituksen kanssa. Myös jäsenistö voi niin halutessaan osallistua yhdistyksen tunnetuksi tekemiseen.
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