
Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun Alumniyhdistys SYKE ry 
Toimintasuunnitelma 2020 – 2022  
 
Tämä toimintasuunnitelma on alustava. Suunnitelma tarkentuu uuden, 10.6.2020 valittavan 
hallituksen toimesta. 
 
 

1. Yhdistyksen tarkoitus 
 

SYKE ry:n tarkoituksena on 
 

 Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun entisten oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien ja muun 
henkilökunnan jäsenten (sykkiläinen) yhteistoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen 

 Entisen ja nykyisten sykkiläisten vuorovaikutuksen lisääminen 

 Nykyisten sykkiläisten harrastusten ja muun toiminnan tukeminen 

 Koulun arvojen ja tavoitteiden tukeminen kulttuuriperinteiden ja yhteisöllisyyden vaaliminen. 
 
Tavoitteena on saada mahdollisimman moni SYK:n entinen oppilas sekä koulusta valmistuva oppilas 
yhdistyksen jäseneksi.  
 
Visio: SYKE ry on aktiivinen alumniyhdistys, jonka jäseniä halutaan olla. Yhdistyksen tapahtumat ja muu 
toiminta yhdistää entisiä sykkiläisiä keskenään sekä koulun kanssa hyödyllisellä ja hauskalla tavalla. 
 
 

2. Toiminnan painopistealueet ja toimenpiteet 2020 – 2022 
 
Yhdistyksen toiminnan painopistealueet ovat seuraavat:  
 

1. Yhdistyksen jäsenmäärän kasvattaminen sekä jäsenmaksujen kerääminen 
 

Tavoitteena on kasvattaa yhdistyksen jäsenmäärää 10 prosentilla/vuosi ja kannustaa jäseniä 
jäsenmaksun (yksi vuosi/10 vuotta) maksamiseen. 
 
Tavoitteeseen liittyvät toimenpiteet: 

 

 Yhdistyksen olemassaolosta ja toiminnasta tiedottaminen muun muassa koulun www-sivuston 
yhteydessä olevan alumnisivuston, Facebookin, LInkedin’n ja luokkavastaavien kautta vanhoille 
oppilaille. Koulun sivuilla olevan alumnisivuston ylläpidosta vastaa SYK, muista alumnihallitus. 

 Koulusta valmistuvien opiskelijoiden aktiivinen rekrytointi 

 Yhteystietorekisterin ylläpito ja päivitys SYK:n toimesta 

 Jäsenmaksusta muistuttaminen muun alumniviestinnän yhteydessä 
 

2. Yhdistyksen jäsenten välinen verkostoituminen 
 

Tavoitteena on aktiivisesti verkottaa yhdistyksen jäseniä keskenään sekä koulun kanssa. 
Tavoitteeseen liittyvät toimenpiteet: 

 
Verkostoitumistapahtumat 

 Tapahtumia järjestetään pääasiallisesti kaksi kertaa vuodessa. 



 Vapaamuotoinen tilaisuus toukokuun toisena keskiviikkona (SYKE-ilta) Ravintola 
Teatterissa. Tilaisuudessa julkistetaan Vuoden Sykkiläiset. 

 Keskustelutilaisuus  loka-marraskuussa koululla. Valittu alumni tai alumnit pitävät 
alustuksen ajankohtaisesta aiheesta tai valitut alumnit keskustelevat yhteiskunnallisesti 
mielenkiintoisesta aiheesta. Vuoden Sykkiläisten karikatyyrien paljastus.  

 
Verkostoituminen sosiaalisen median ja muissa kanavissa 

 Facebookin, Linkedin’n ym. kanavien alumniryhmien jäsenmäärän lisääminen. 

 Jäsenten välisten yhteydenpidon lisääminen; kannustaminen yhteydenottoihin em. 
kanavissa esimerkiksi työnhakuun ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. 

 Kts. myös mentorointi kohdassa 3. 
 

3. Koulun toiminnan tukeminen 
 

Tavoitteena on tukea SYK:n toimintaa sekä rahallisesti että toiminnan kautta. 
Tavoitteeseen liittyvät toimenpiteet: 

 
Stipendit, toiminnan tukeminen 

 Stipendit oppilaille, ansioituneille opettajille sekä opettajien virkistystoimintaan 

 Erilaisten oppimisväline- ja tapakokeilujen tukeminen  
 

       Mentorointi 

 Koululla ja opettajilla on mahdollisuus käyttää alumneja tietyn opiskelualan, toimialan tai 
yleisesti työelämän asiantuntijoina yksittäiselle luokalle tai luokkatasolle. 

 Alumniviikko keväällä: alumnit käyvät puhumassa koulussa opettajien toivomista aiheista 

 Yksittäiset oppilaat voivat olla yhteydessä mentorirekisterissä oleviin alumneihin esim. 
opiskeluun tai työelämään liittyvissä kysymyksissä. 

 Mentorirekisteriin pyritään saamaan mahdollisimman monia eri aloja ja ammatteja 
edustavia alumneja. 

 
4. Muut  

 
Vuoden Sykkiläisten valinta 

 Yhdistyksen hallitus valitsee vuosittain Vuoden Sykkiläisen naisen ja miehen. Valinnat 
julkistetaan toukokuun SYKE-illassa. 

 Edellytyksenä valinnalle on ansioituminen jollain yhteiskunnallisella alueella tai alalla (esim. 
kulttuuri, talous, politiikka, lääketiede, teknologia). 

 Erikseen nimettävä nykyinen SYK:n oppilas tekee karikatyyrit valituista henkilöistä. 
Karikatyyrit paljastetaan syksyn alumnitapahtumassa koululla.  
 

Varainhankinta yrityksiltä 

 Mahdollisesti käynnistetään varainhankintakierros yrityksissä, joilla saattaa olla intressi tukea 
koulua joko suoraan tai alumniyhdistyksen kautta. 

 
 

4. Yhdistyksen kokoukset ja muu sisäinen toiminta 
 

 Yhdistyksen hallitus kokoontuu 5 – 8 kertaa vuodessa. 

 Yhdistyksen hallituksen jäsenistä muodostetaan tarvittaessa jaostoja (esim. tapahtuma-, 
mentorointijaosto), jotka kokoontuvat tarpeen mukaan tehtävänsä edistämiseksi. 

 Kokousten lisäksi kommunikoidaan sähköpostin välityksellä. 


