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TAIDEYLIOPISTON TEATTERIKORKEAKOULUN ALUMNIYHTEISTYÖN PERUSTEHTÄVIÄ
Teatterikorkeakoulun alumneja ovat kaikki Teatterikorkeakoulun entiset tutkinto-opiskelijat tai sitä
edeltäneiden Suomen Teatterikoulun ja Svenska Teaterskolan opiskelijat.
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun alumniyhteistyössä keskeistä on vuorovaikutteinen yhteydenpito
alumneihin. Alumnit pääsevät osallisiksi sekä koko Taideyliopiston että erityisesti Teatterikorkeakoulun
koulutuksen ja tutkimuksen nykyhetkestä ja uusimmista virtauksista sekä tuovat omaa kokemustaan ja
asiantuntemustaan näiden rikastamiseksi.

TAIDEYLIOPISTON TEATTERIKORKEAKOULUN ARVOT ALUMNIYHTEISTYÖSSÄ
Taito
Alumniyhteistyö tuo toimintaamme näkemyksellisyyttä ammatin moninaisuudesta ja taidon
pitkäjänteisestä kehittämisestä. Alumnit lisäävät kokemuksellaan kriittistä ajattelua koulutuksen
kehittämistyössä.
Rohkeus
Alumnien taiteellinen toiminta ja siitä kumpuava keskustelu ja aktiivinen vuorovaikutus kannustavat
yliopistoyhteisöä rohkeisiin kokeiluihin sekä laajentavat ymmärrystä taiteesta.
Yhteisöllisyys
Alumnit ovat yliopistoyhteisön arvostettuja jäseniä. Alumniyhteistyö mahdollistaa alumnien elinikäisen
suhteen yliopistoyhteisöön.
Kokemusten jakaminen ja taiteelliset kohtaamiset ovat voimavara, joka tuottaa moninaisuudessaan iloa ja
yhteisöllisyyttä.

ALUMNIYHTEISTYÖN VISIO
Taideyliopisto ja sen kouluttamat taiteilijat rakentavat tasa-arvoista, moniäänistä ja kansainvälistä
yhteiskuntaa.
Alumniyhteistyöllä tuemme Taideyliopiston strategisia päämääriä ja erityisesti Teatterikorkeakoulun
tavoitteiden saavuttamista.

TAIDEYLIOPISTON TEATTERIKORKEAKOULUN ALUMNIYHTEISTYÖN PÄÄTAVOITTEET
1. Vahva ja verkottunut alumniyhteistyö
-

vahvistamme alumniyhteistyön avulla Taideyliopiston roolia suomalaisessa ja eurooppalaisessa
koulutuskentässä
rakennamme vahvan taideyhteisön, jossa alumnien, taidealojen ja taiteellisen tutkimuksen välinen
vuoropuhelu tuottaa laajempaa ymmärrystä taiteesta
kehitämme yhteistyötä kentällä toimivien alumnien kanssa opiskelijoiden työelämävalmiuksien
vahvistamiseksi
haemme alumnien kautta yhteistyökumppaneita Teatterikorkeakoulun esitystoiminnan
laajentamiseksi sekä Suomessa että Euroopassa

2. Oppimisen edellytysten parantaminen
- huomioimme alumnien kautta tulevat taiteen kentän ja taiteellisen tutkimuksen muutossignaalit ja
otamme ne osaksi keskustelua ja jatkuvaa kehittämistyötä
- vahvistamme alumnien ja opiskelijoiden välistä kummitoimintaa, joka syventää taidekentän ja
koulutuksen välistä dialogia
- tarjoamme alumneille mahdollisuuden kehittää asiantuntemustaan tiedottamalla avoimen
kampuksen koulutustarjonnasta ja alumneille avoimista luennoista
- edistämme alumnitilaisuuksien livestreemausta (suoratoistoa) periscope- tai muilla sovelluksilla
3. Vahvistamme tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta yhteistyössä tohtorialumnien kanssa
- tiedotamme tohtorialumneja aktiivisesti TAIYn tutkimustapahtumista ja konferensseista
- vahvistamme tohtorialumnien, tutkijoiden ja tohtoriopiskelijoiden vuoropuhelua ja verkottumista
kutsumalla tohtorialumneja osallistumaan ja esiintymään yhteisiin tapahtumiin.
- suositamme tohtorialumneja asiantuntemuksensa mukaisesti opettajiksi, väitöstutkimusten
ohjaajiksi ja tarkastajiksi.
- pyrimme tekemään tohtorialumnien tekemää taiteellista tutkimusta tunnetuksi TeaKin opiskelijoille
ja henkilökunnalle
- tuemme tohtorialumneja tutkimushankehakemusten laatimisessa: ajatushautomoissa
ideakehittelyä sekä hakemusten laatimisessa tukipalveluita
4. Vastuullinen ja aloitteellinen kansainvälistyminen
-

kartoitamme TeaKissa opiskelleiden kansainvälisten alumnien nykytilanteen ja -tehtävät
verkostoitumisen mahdollistamiseksi
luomme palvelun, josta opiskelijat voivat saada kokeneilta alumneilta tietoja ja vinkkejä
työskentelystä ulkomailla
kansainvälinen alumniyhteistyö kannustaa yhteiskunnalliseen valveutuneisuuteen ja globaalien
ilmiöiden tarkasteluun
käsittelemme ekologisia, kulttuurien välisiä ja muita globaaleja aiheita kansainvälisellä kentällä
työskentelevien suomalaisten alumnien kanssa
jatkamme alumniuutiskirjeen julkaisemista kolmella kielellä
edistämme alumnitilaisuuksien livestreemausta (suoratoistoa) periscope- tai muilla sovelluksilla
myös kansainvälisesti

