
Yrityksen alumnitoiminnalla tarkoitetaan yrityksen organisoimaa ja tukemaa toimintaa, joka koskee

joko pelkästään yrityksen entisiä työntekijöitä tai yhdistää yrityksen entiset ja nykyiset työntekijät.

 

Yrityksen oma alumni on parhaimmillaan erinomainen osaajamarkkinoinnin kanava ja

työnantajabrändin kohdeyleisö. Onhan entisillä työntekijöillä aina jonkinlainen emotionaalinen kytkös

entiseen työpaikkaansa. Entiset työntekijät ovat parhaimmillaan sekä puolestapuhujia, suosittelijoita

että potentiaalisia paluumuuttajia.

 

Mitä kaikkea alumnitoiminta voi olla ja pitää sisällään? Kokosimme sinulle inspiraatiolistan

yrityksenne oman alumnitoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja pyörittämiseen.

MITÄ KAIKKEA YRITYKSEN 

ALUMNITOIMINTA VOI OLLA?

www.emine.fi

Opastamme moderneja kasvuyrityksiä Vaikuttavan Työnantajabrändin©  rakentamisessa.

TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET

Peli-illat: lautapelit, konsolipelit, onlinepelit, korttipelit
Tietovisat
Pub crawlit, karaokeillat, Escape roomit
Elokuvaillat, teatterit, musiikkitapahtumiin osallistuminen porukalla
Viininmaistelut, kokkikurssit, ompeluseurat, nikkarointi-illat
Picnikit
Yhteislounaat

Vapaamuotoinen ajanvietto

Liikuntakerhot, säännölliset yhteiset liikuntavuorot ja jumppatunnit
Leikkimieliset kisat frisbeen heitosta golfiin ja kartingiin
Treeniporukat
Urheilutapahtumiin osallistuminen porukalla

Liikunnalliset tapahtumat

Osallistuminen yhdessä porukalla
Yhteisten tapahtumien järjestäminen
Entisten työntekijöiden kutsuminen maksullisiin tilaisuuksiin
Entisten työntekiöiden ja johdon kutsuminen puhujaksi 

Seminaarit, tilaisuudet ja verkostoitumistapahtumat

https://www.emine.fi/


Yrityksen alumnitoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä auttaa valtavasti, kun toiminnalle
määritetään ensin odotukset, tavoitteet, resurssit ja puitteet. Tärkeää on myös tiedostaa se, että
alumnitoiminnasta pitää olla välitöntä hyötyä, iloa ja arvoa myös entisille työntekijöille. Muuten
siihen voi olla vaikeaa saada osallistujia.
 
Virallinen alumnitoiminta on yrityksen itsensä organisoimaa tai virallisesti tukemaa. Siksi jokainen
yritys voi myös itse päättää, minkälaista alumnitoimintaa haluaa tukea ja järjestää. 

Alennukset yrityksen omista tuotteista, palveluista, seminaareista ja
tapahtumista.
Alennuksia yrityksen yhteistyökumppaneiden tapahtumista, tuotteista ja
palveluista.
Vinkki- ja liidipalkkiot (myynti ja rekrytointi)

Verkko-kurssit ja koulutukset
Koulutukset ja valmennukset
Info- ja inspiraatiotilaisuudet
Kirjat ja oppaat

www.emine.fi
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LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Uusien tuotteiden / palveluiden testaaminen ja pilotointi
Työnantajakuvaa koskevien viestien ja toimenpiteiden testauttaminen

ETUUDET JA ALENNUKSET

OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TUKEMINEN

POIMI LISÄÄ VINKKEJÄ EMINEN BLOGISTA JA PODCASTISTA:

 

Mitä kaikkea yrityksen alumnitoiminta voi olla? 

Entiset työntekijät, eli alumni kohdeyleisönä

#97 Kasvuyrityksen lähtevien työntekijöiden kolme roolia

Keräykset, avustukset, varainkeruutapahtumat

VAPAAEHTOISTYÖ

https://www.emine.fi/
https://emine.fi/podcast134
https://emine.fi/podcast134
https://emine.fi/podcast133
https://emine.fi/kasvuyritysten-lahtevien-tyontekijoiden-3-roolia/

