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Kansikuvassa Alumniyhdistyksen 
jäsen FT Ilkka Herlin Alumni- 

juhlassa 2019 Kansalliskirjaston 
Kupolisalissa. Hänet valittiin  

perinteisellä huutoäänestyksellä 
Vuoden Alumniksi 2020. 

Helsingin yliopiston alumniyhdistys 
perustettiin joulukuussa 1990.  

Nyt se on yksi Euroopan  
suurimmista alumniyhdistyksistä.

JÄSENKIRJEEN TOIMITUS: JENNY ÖSTERMAN, 
ANTTI KIVIMÄKI, SONJA SIPPONEN, JOHANNA 

FAGERSTRÖM, JOEL EKLUND SEKÄ 
ALUMNIYHDISTYKSEN VAPAAEHTOISTEN 

OIKOLUKURINKI JA KÄÄNTÄJÄT.  
KANNEN KUVA: VEIKKO SOMERPURO

Alumniyhdistys on vahva yhteisö, ja alumnit 
ovat tärkeä osa yliopistoperhettä.  
Jäsenenä löydät uudelleen vanhat hyvät 
ystävät ja luot vahvat siteet toisiin 
alumneihin ja yliopistoon. Yhdistys tarjoaa 
runsaasti tapahtumia, jäsenetuja ja palveluja.  
Osallistu, verkostoidu, tue ja säästä!

SISÄLTÖ

ARVOISAT ALUMNIT

V uosi 2019 on ollut Helsingin yliopiston 
alumniyhdistykselle erittäin haasteellinen 
muutosten vuosi. 

Yliopisto irtisanoi yhdistyksen ja yliopiston väli-
sen yhteistyösopimuksen kesällä 2019. Yhdistyksen 
puheenjohtaja Antti Huhtamäki ja neuvottelutyö-
ryhmä jatkoivat keskustelua yliopiston kanssa ja uusi 
yhteistyösopimus allekirjoitettiin. Neuvottelujen 
tuloksena syntynyt uusi sopimus muodostaa perus-
tan yhteistyölle yliopiston kanssa. Yhdistyksemme 
taloudelliset realiteetit ovat vahvasti muuttuneet, 
mikä on otettu huomioon toimintasuunnitelmassa 
ja budjetoinnissa. Jäsenmaksut ovat yhä tärkeämpiä 
yhdistyksen toiminnalle. 

Vaikka moni asia on nyt toisin, yhdistys jatkaa 
jäse nistönsä ansiosta vähintään yhtä elinvoimaisena 
ja aktiivisena kuin tähänkin asti. Ison erityiskiitok-
sen ansaitsevat kaikki ne vapaaehtoiset alumnit,  
jotka ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa.

Helsingin yliopisto ja Alumniyhdistys haluavat 
tarjota alumneille monipuoliset yhteydet kotiyli-
opistoonsa. Alumnitoiminta alkoi jo 30 vuotta sitten, 
kun aktiiviset alumnit perustivat Helsingin yliopiston 
alumniyhdistyksen: tieteen ja käytännön kohtaamis-
paikan. Nyt yliopisto haluaa panostaa entistä enem-
män omaan alumnitoimintaansa, ja Alumniyhdistys 
jatkaa toimintaansa yliopiston strategisena kumppa-
nina. Tavoitteena on, että yliopiston Helsinki Alumni 
-verkosto ja yhdistysmuotoinen Helsingin yliopiston 
alumniyhdistys ovat avoimia kaikille yliopistomme 

alumneille tarjoten toisiaan täydentävää mielenkiin-
toista sisältöä ja toimintaa.

Yhdistyksen pitkäaikainen toiminnanjohtaja Pia 
Widén (Österman) on jättänyt työtehtävänsä keskit-
tyäkseen kansainvälistä alumnitoimintaa tutkivan 
väitöskirjansa tekemiseen. The Impact of Involving 
Alumni in the Life of the University -tutkimuksen 
tämänhetkisistä tuloksista voit lukea jäsenkirjeen si-
vulta 12. Hän jatkaa tiivistä yhteistyötä yhdistyksen 
kanssa antaen arvokkaan panoksensa alumnitoimin-
nalle. Hänet on valittu yhdistyksen valtuuskuntaan 
kaudelle 2020–2022.

Kaikki yhdistyksemme 7 000 jäsentä rakastavat 
alma materiaan. Jo nyt on nähtävissä, että jäsenten 
aktiivinen osallistuminen Alumniyhdistyksen toi-
mintaan jatkuu tänäkin vuonna. Jäsenemme ovat 
mielellään mukana myös yliopiston tarjoamassa 
alumnitoiminnassa. Yhteistyötä tehden pystymme 
myötävaikuttamaan yliopistomme hyvinvointiin 
ja menestykseen yhä paremmin tuloksin.

Lämmin kiitos sinulle, että olet mukana. Jouk-
komme kasvaa, ja aina on tilaa uusille alumneille. 
Kutsu siis opiskelukaverisi mukaan toimintaan. 

Antoisaa alumnivuotta 2020!

Reidar Wasenius
Alumniyhdistyksen hallituksen  

varapuheenjohtaja 2018–2019

Valtiotieteen alumni

Viestintä- ja yritysvastuujohtaja / Soprano Oyj

Alumniyhdistyksen yhteystiedot  
ovat muuttuneet.  
Uudet verkkosivut: alumniyhdistys.fi 
Sähköpostiosoite: hy@alumniyhdistys.fi 
Puhelinnumero: +358 50 4484120
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T iedekuntien suhde työelämään vaihtelee. 
Oikeus tieteellinen ja lääketieteellinen kou-
luttavat tarkasti ammattiin, humanistinen ja 

valtio tieteellinen eivät niinkään.
Kaikkien opiskelijoiden kuitenkin kannattaisi 

opiskeluidensa aikana lähentyä työelämää, jotta he 
saisivat realistisen käsityksen, mitä on tarjolla. Työ-
tehtävät myös muuttuvat perin nopeasti teknologisen 
kehityksen ansiosta.

Yhteyksien parantamiseksi Helsingin yliopis-
toon on palkattu kymmenkunta työelämäprofesso-
ria. Työelämäprofessuurien ajatuksena on tuoda 
akatee misia opintoja ja työelämää lähemmäksi 
toisiaan jo opiskelujen aikana. Itse tulin mukaan 
ensimmäisten joukossa kaksi vuotta sitten. Ennen  
tätä pestiä toimin neljätoista vuotta Helsingin 
apulais kaupunginjohtajana ja yritin varsinaisen vas-
tuualueeni ohella uudistaa pääkaupunkimme vies-
tintäkulttuuria 2000-luvun tasalle. Oletan, että siitä 
hyvästä yliopisto kutsui minut nykyiseen tehtävääni.

Työskennellessäni Helsingin apulaiskaupungin-
johtajana halusin muuttaa kaupungin viestintä-

kulttuuria avoimempaan ja nopeampaan suuntaan. 
Nyt opetan maisteriopiskelijoille organisaatioviestin-
tää julkishallinnon näkökulmasta.

Olen kutsunut paljon kokeneita ihmisiä yhteis-
kunnan eri aloilta kertomaan, miten viestintää on 
heillä mietitty. Opiskelijat tykkäävät kuulla käytännön 
esimerkkejä eikä aina saman professorin monologia. 

Työelämäprofessori sinänsä on hieman harhaan-
johtava nimike. Emme tutki työelämää. Englanniksi 
nimike on Professor of Practice eli käytännön pro-
fessori, joka on saanut meriittinsä käytännön työssä 
eikä akateemisella uralla. HY on tietääkseni ainoa 
yliopisto, joka edellyttää myös työelämäprofessoreilta 
tohtorin tutkintoa.

Aloitan vuoden 2020 alusta Alumniyhdistyksen  
hallituksen jäsenenä. Odotan kiinnostuneena, mitä 
mahdollisuuksia tämä vaikuttamisrooli tarjoaa. 
Tava taan yhdistyksen tilaisuuksissa!

Snellmaniassa 11. joulukuuta 2019

Pekka Sauri 
Humanistisen tiedekunnan alumni

TERVEHDYS HYVÄT 
ALUMNIYHDISTYKSEN JÄSENET

YLIOPISTON TERVEHDYKSEN ESITTÄÄ TÄNÄ VUONNA 

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖELÄMÄPROFESSORI

•  Yliasiamies Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto 

•  Väitöskirjatutkija Ville Aula, London School of Economics and Political 

Science UUSI 
•  Eläinlääketieteen tohtori Tuula Honkanen-Buzalski
•  FT Tarja Kohila
•  Viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari, Helsingin yliopisto UUSI 
•  FT Sole Molander, Arctic Nutrition

•  Tietokirjailija ja tiedetoimittaja Marjo T. Nurminen 

•  FT, lehtori (emer.) Sinikka Sahi, Helsingin normaalilyseo UUSI 
•  Liiketoiminnoista vastaava johtaja Tuomas Salusjärvi, Valio UUSI 
•  Työelämäprofessori Pekka Sauri, Helsingin yliopisto UUSI 
•  Ylilääkäri Jan Schugk, Varma UUSI 
•  Viestintä- ja yritysvastuujohtaja Reidar Wasenius, Soprano Oyj 

ALUMNIYHDISTYKSEN HALLITUS 
TOIMIKAUDELLA 2020

ALUMNIYHDISTYKSEN VALTUUSKUNTA 
TOIMIKAUDELLA 2020

•  Hallituksen puheenjohtaja Leena Niemistö, Suomen kansallisooppera  

ja -baletti sr ja Oopperan ja baletin tukisäätiö sr (pj) 

•  Konsernijohtaja Alexander Bargum, Algol (1. varapj) UUSI 
•  Toimialajohtaja Juha Jolkkonen, sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin 

kaupunki (2. varapj)

•  Vapaa kirjoittaja ja luonnonsuojelija Heidi Andersson, Suomen WWF:n 

hallitus 

•  Professori Emeritus Seppo Honkapohja, Aalto-yliopisto 

•  Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, Maa- ja metsätalousministeriö UUSI 
•  Varatuomari Taisto Hujala, luvan saanut oikeudenkäyntiasiamies, yrittäjä 

•  Asiamies / johtava asiantuntija Carmela Kantor-Aaltonen, Suomen  

Bioteollisuus ry ja Kemianteollisuus ry 

•  Hallituksen puheenjohtaja, osakas Juha Pekka Katainen, Asianajotoimisto 

Krogerus Oy 

•  Hallitusammattilainen, OTK Kirsi Komi 
•  Hallitusammattilainen, varatuomari Ritva-Liisa Luomaranta
•  Tutkimusprofessori Mika Maliranta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto 

•  Koulutusjohtaja Heljä Misukka, OAJ

•  Johtaja Mari Pantsar, hiilineutraali kiertotalous, Sitra 

•  Chief Growth Officer Jari Pitkälä, Bravedo Oy 

•  Kirkkoneuvos Leena Rantanen, Kirkkohallitus UUSI 
•  Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, Helsingin kaupunki 

•  Keskustakirjaston johtaja Anna-Maria Soininvaara, Keskustakirjasto 

•  Aiempi valtiosihteeri/kansliapäällikkö Peter Stenlund 

•  Liiketoimintajohtaja Mikko Surakka, Pharmia Oy 

•  Toiminnanjohtaja Tuija Talvitie, Crisis Management  

Initiative (CMI) 

•  Suurlähettiläs Teemu Tanner, Suomen suurlähetystö Pariisi 

•  Väitöskirjatutkija, FM Pia Widén UUSI
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YMPÄRISTÖ-
PATRUUNA
Vuoden Alumni Ilkka 
Herlin yrittää muuttaa 
maatalouden hiilinieluksi. 
Historioitsijan tausta auttaa 
ymmärtämään vaikeita 
kokonaisuuksia. 

Ilkka Herlinin tärkeim
mät arvot ovat rakkaus 
ja luonto. Hän toteaa:  
”On tärkeätä tietää,  
miten järjestelmät ovat 
syntyneet, jotta niitä 
voidaan uudistaa.”

Teksti Antti Kivimäki
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F ilosofian tohtori ja suuromistaja  
Ilkka Herlin on viime vuosina  
ollut mediassa paljon esillä 

ympäristö patruunan roolissa. Hänen tiluk-
sillaan Varsinais-Suomessa ja Koillismaalla 
pilotoidaan sellaisia maa- ja metsätalouden 
tapoja, jotka saavat maaperän sitomaan 
hiiltä ja lisäävät elonkirjoa. Tavanomaises-
sa, pitkään harjoitetussa maa- ja metsä-
taloudessa sekä maaperän hiilivarasto että 
luonnon monimuotoisuus hupenevat.

– Ihmisen pitää siirtyä itse luomistaan 
suurista järjestelmistä harmoniaan luon-
non kanssa. Teknologia pitää sovittaa 
niin, että se on osa luonnonjärjestelmää. 
Modernin kulttuurin keskeinen virhe on, 
että se on yrittänyt ylhäältä päsmäröidä 
luonnon kiertoa, Herlin sanoo. 

Herlin on Cargotecin hallituksen 
puheen johtaja. Cargotec syntyi vuonna 
2005, kun jättikonserni Koneesta irro-
tettiin lastinkäsittelyratkaisujen toimiala 
omaksi yhtiökseen.

Koulutukseltaan Herlin on kuitenkin 
historioitsija.

– Olin keskimmäinen viidestä lapsesta.  
Kuuleman mukaan olin lapsena pohdis-
keleva ja sovitteleva ja viihdyin paljon 
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ILKKA HERLIN

•  Ilkka Herlin syntyi Helsin-
gissä tammi kuussa 1959.

•  Lastinkäsittely-yhtiö 
Cargotecin hallituksen 
puheenjohtaja ja suurin 
omistaja.

•  Aloitti historian opinnot 
Helsingin yliopistossa 
syksyllä 1978.  

•  Väitteli vuonna 1993. 
Väitöskirjan aiheena oli 
Herlinin äidinisä kansa-
tieteilijä Kustaa Vilkuna. 

•  Historioitsijana tutkinut 
etenkin tieteen ja tekno-
logian historiaa.

•  Ponnistellut Itämeren 
suojelemiseksi 1990- 
luvun alusta lähtien.  
Työ on synnyttänyt  
rantavaltioiden Elävä 
Itämeri -säätiön (Baltic  
Sea Action Group, 
BSAG), regeneratiivisen 
kierrätysmaatalouden 
yrityksen Soilfood Oy:n 
sekä uusiutuvan ener gi an  
yrityksen Q Powerin. 
Kaikis sa näissä Herlin on 
perus tajana vaimonsa 
kanssa. 

•  Kokeillut tiluksillaan hiili-
viljelyä eli maataloutta, 
joka sitoisi hiiltä maape-
rään. Kokeilu on laajen-
tunut Suomen-laajuiseksi 
Carbon Action -hiilivilje-
lyhankkeeksi.

•  Viisi lasta, joista kolme 
on ala kouluikäisiä.

•  Harrastaa ravihevosia, 
hirven metsästystä,  
astangajoogaa ja perhe-
purjehdusta H-veneellä.

Organisoituun opiskelijatoimintaan opiskelija-
järjestöissä, osakunnissa tai poliittisissa järjestöissä 
Herlin ei juuri osallistunut. 1980-luvulla muutenkin 
podettiin aiemman poliittisesti kiihkeän vaiheen 
krapulaa, ja järjestötoiminta oli alamaissa. 

Tavanomaista opiskelijaelämää historianopiskelija-
kavereiden kanssa tuli vietettyä, mutta monesti vapaa- 
aika kului itsekseen hevosten ja luonnon parissa. 

Opintojen osalta yliopistomaailmassa oli hienoa täy-
dellinen vapaus aikataulujen suhteen. Toisaalta pro-
fessoreillakin oli sitten omat menonsa eikä kunnolla 
aikaa opiskelijoille. Oli sattumanvaraista ja tuurista 
kiinni, mitä opiskelija päätyi yliopistossa tekemään.

– Vielä tänäkään päivänä yliopistopolitiikassa ei 
ymmärretä, että mitä vähemmän opiskelijoita per 
opettaja, sitä parempi. Usein ajatellaan päinvastoin, 
vaikka juuri se johtaa heikompaan laatuun. 

”Ihmiskunta ei pääse 
ilmastonmuutoksen 

torjunnassa eteenpäin, 
koska olemme 

vanhojen teknisten 
järjestelmien vankeja.” 

yksikseni. En tiedä, johtiko se sitten historian opiske-
luun…

Ylioppilaaksi Herlin kirjoitti vuonna 1978 ja aloitti 
samana vuonna historian opinnot Helsingin yliopis-
ton humanistisessa tiedekunnassa. Maisterin paperit 
hän otti ulos noin kymmenen vuotta myöhemmin, 
kun tutkintouudistus kolkutteli ovella ja olisi mitätöi-
nyt vanhat opintosuoritteet.

Opinnot Herlin oli silloin jo pääosin tehnyt, ja väi-
töskirjakin oli hyvällä alulla, mutta hänellä ei ollut 
tarvetta ottaa papereita ulos. Samalla hän teki myös 
töitä perheyritys Koneelle. Lisäksi aikaa veivät ravi-
hevoset, joita Herlin hoiti, kasvatti ja valmensi.

– Hevosalalta tuli hankittua tavallaan toinen tutkinto.

HISTORIAN OPISKELU täytti Herlinin odotukset ja 
hän kokee saaneensa siitä paljon hyötyä näihin päiviin 
saakka. Tutkijana hän keskittyi tieteen ja teknologian 
tutkimukseen. Suuria teknologisia järjestelmiä Herlin 
tutki yhdessä sittemmin LUT-yliopiston professorina 
vaikuttaneen Karl-Erik Michelsenin kanssa. 

– Kun katsoo nykyistä menoa, ihmiskunta ei pää-
se ilmastonmuutoksen torjunnassa eteenpäin, koska 
olemme vanhojen teknisten järjestelmien vankeja. 
Meidän pitäisi muuntautua pois fossiilisen energian  
käytön järjestelmästä kohti luonnon järjestelmää. 
Järjestelmien synty on tärkeä tietää, jotta ne pystyy 
uudistamaan, Herlin sanoo.

VÄITÖSKIRJANSA Herlin teki äidinisästään kansa-
tieteilijä Kustaa Vilkunasta (1902–1980). 

Vilkuna eli vaiheikkaan elämän. Hän toimi Aka-
teemisessa Karjala-Seurassa, mutta erosi siitä 1932, 
kun järjestö ei tuominnut Mäntsälän kapinaa. Jatko-
sodan aikana hän vastasi Suomen sotapropagandasta. 
Sodan jälkeen hän Kekkosen luottomiehenä rakensi 
yhteistyötä Neuvostoliiton kanssa ja toimi Suomen ja 
Neuvostoliiton välisen tieteellis-teknisen yhteistyö-
komitean puheenjohtajana. 

– Jos poliittisesti ajattelee, Vilkunan näkemys ei 
muuttunut. Ennen sotia, ja niiden jälkeen, hän oli 
pohjoismaisen puolueettomuuden kannustaja, ja  
sodassa tehdään sitä, mikä on pakko. Hänellä oli  
vahva oma politiikkansa. Yksi osa sitä oli ajaa  
Kekkonen presidentiksi ja hyötyä siitä.

Poliittisen historian osalta Herlin on kirjoittanut 
myös mm. ajopuuteoriasta eli siitä, että Suomi maail-
manhistorian pyörteissä väistämättä ajautui hyökkää-
mään Saksan rinnalla Neuvostoliittoa vastaan vuonna 
1941. 

Herlinin mukaan ajopuuteoriaa on jälkijättöisesti 
käytetty häivyttämään vastuu poliittisista päätöksistä 
esittämällä ne vaihtoehdottomiksi. Myös suomettu-
mista ja Euroopan unioniin pyrkimistä on Herlinin 
mukaan puolusteltu samansuuntaisella retoriikalla.

Pääpaino Herlinin tutkijanuralla on kuitenkin ollut 
tieteen ja teknologian historiassa sekä pyrkimyksessä 
ymmärtää, miten suuret järjestelmät toimivat. 

Herlin jatkoi Suomen Akatemiassa tutkijana vuo-
teen 2000, minkä jälkeen hän siirtyi liike-elämään ja 
ympäristötyöhön.

– Tutkijanurasta on ollut ainakin se hyöty, että mi-
nulle on tullut kyky ja sitkeys lukea hankalia artikkelei-
ta uusilta aloilta. Historiantutkimus on kokonaisuuk-
sien hahmottamista, ja se on päivä päivältä tärkeämpää.

NYT KOKONAISUUS, jota Herlin yrittää hahmottaa, on 
hiilen ja veden kierto maapallolla. 

Vuonna 2014 hän hankki vaimonsa kanssa Paraisilla  
sijaitsevan Qvidjan tilan kokeillakseen maataloutta, 
joka sitoo ilmasta hiilidioksidia maaperään sen sijaan, 
että on hiilen lähde. 

Mekanismina on niin sanottu mikrobien hiilipump-
pu, jossa sienet ja bakteerit sitovat hiiltä pysyvästi maa-
perään. Mikrobit käyttävät yhteytyksen tuomaa hiiltä 
ja kun mikrobit kuolevat, niiden rakenteet säilyvät 
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Vuoden Alumni Alumni juhlassa 2019.  
Harmonikassa Kiureli Sammallahti.
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maassa pitkään ja muodostavat pysyvän hiilivaraston.
Mykorritsasienet elävät symbioosissa paitsi puiden 

myös viljelykasvien kanssa. Sienijuuri antaa kasville  
ravinteita ja sieni saa kasvilta hiiltä. Kun kasvisato 
korjataan pois, jäävät sieni ja sen hiili maaperään.

– Olennaista on mahdollisimman jatkuva, elävä 
kasvipeitteisyys niin pellolla kuin metsässäkin.

Menetelmässä maata ei saa muokata, jotta rihmas-
tot eivät hajoa. Myös liikaa lannoittamista on vältet-
tävä, koska helposti liukeneva lannoite tekee sienet 
turhaksi kasvien kannalta. 

Nyt Qvidja on maaperä-, ilma- ja vesistötutki-
muksen lippulaivatila Carbon Action -hiiliviljely-
hankkeessa, jossa on mukana yli sata maanviljelijää 
eri puolil ta Suomea. Käynnistysrahoituksen antoi 
Sitra, ja sittemmin rahoitusta on tullut paljon monil-
ta säätiöiltä ja järjestöiltä. Mukana on myös elin-
tarvikeketjun yrityksiä.

– Yhteiskunnan kannalta on keskeistä tietää, miten  
maaperän hiilivarastoa voidaan todentaa, toden nusta 
käyttää mallinnukseen ja mallinnusta ohjaamaan 
ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa. Avainasemassa ovat 
elinkeinonharjoittajat eli ne, jotka maata hoitavat, 
Herlin sanoo.  

Koillismaalta Herlin ostaa päätehakkuuikäistä 
metsää ja siirtää sitä jatkuvaan kasvatukseen. Siinä 
hakataan vain suurimmat rungot, ja jätetään muut 
puut kasvamaan. Kun metsässä on kaiken aikaa 
puustoa, maaperän hiilivarasto ei karkaa ilmakehään, 
kuten käy avohakkuusyklissä. 

Herlin on mukana muissakin start upeissa ja ekolo-
gisissa innovaatioissa. Mikä on innovaatioiden resepti?

– Keskeistä on perustutkimus, jolle ei ole etu-
käteen asetettu tavoitetta taipua innovaatioksi. 
Kaikki, missä olen mukana, on syntynyt tinki-
mättömästä ja parhaasta perustutkimuksesta ja 
marginaaliaiheista – ja vasta myöhemmin se on 
yhdistetty ratkaisukeskeiseen ajatteluun.

Sovellusvaiheessa täytyy Herlinin mielestä pitää 
mukana arvot, jotta ratkaisujen sijasta ei tule luotua 
uusia ongelmia. 

– Jos lähdetään tekemään innovaatioita, ollaan me-
nossa takapuoli edellä puuhun. 

Ihmiskunnan tulevaisuuden suhteen Herlin vai-
kuttaa varovaiselta optimistilta.

– Tietenkin pitää olla optimisti, kun pessimismi ei 
auta mitään. Minua on syytetty ihmisten pelottele-
misesta ilmastoasioissa, mutta tosiasioiden kertomi-
nen, pelotteleminen ja optimismi pitää erotella toi-
sistaan. Ensin pitää olla realistinen lähtökohta. Vasta 
sitten voi toimia optimistisesti.

VUODEN ALUMNIT
2020 Cargotecin hallituksen pj, ympäristövaikuttaja, FT Ilkka Herlin

2019 ulkomaantoimittaja, Valtiot. yo. Heikki Aittokoski

2018 Gold&Green Foods yhtiön perustaja ja teknologiajohtaja, ETT Reetta Kivelä

2017 Euroopan ihmisoikeus tuomioistuimen tuomari, OTT h.c. Pauliine Koskelo

2016 rockmuusikko, OTK Hannu Nurmio

2015 YLEn kirjeenvaihtaja, VTM Marja Manninen

2014 VATT:n ylijohtaja, VTT Juhana Vartiainen

2013 professori, FT Laura Kolbe

2012 pääjohtaja, FT Petteri Taalas

2011 komissaari, VTM Olli Rehn

2010 professori Ph.D., FK Bengt Holmström

2009 kirjailija, psykiatri, LL Claes Andersson

2007 professori, FT Pekka Himanen

2005 OTL, OTT h.c. Jacob Söderman

2004 HTL, professori, oikeus hammaslääkäri Helena Ranta

2003 piispa, TT Eero Huovinen

2002 kirjailija, FK Kaari Utrio

2001 arkkiatri, LKT Risto Pelkonen

2000 Tasavallan presidentti, OTK, FT h.c., OTT h.c. Tarja Halonen

1999 komissaari, VTM Erkki Liikanen

1998 toimitusjohtaja, VTM, DI, MSc. Jorma Ollila

1997 toimitusjohtaja, FT, dos. Jorma Kaimio

1996 FK, rouva Eeva Ahtisaari

1995 valtioneuvos, FL Riitta Uosukainen

1994 KHO:n presidentti, OTT, VTT, dos. Pekka Hallberg

1993 SOL:n hallituksen pj, KT Liisa Joronen

1992 vuorineuvos, MTT Yrjö Pessi

1991 kansliapäällikkö, OTT Hannele Pokka

VUODEN ALUMNI
ILKKA HERLIN

ENTÄ JOS VOIMME 
PÄÄSTÄ TUHOAVASTA 

PARANTAVAAN 
LUONTOSUHTEESEEN? 
ELÄÄ HARMONIASSA 

OSANA LUONTOA?

KESKIVIIKKO 8.4.2020
KLO 16.30–17.30

Maapallo on suistumassa tasa
painottomaan tilaan monien ekologisten 

kriisien seurauksena. Tuntuu siltä,  
että ihmiskunta ei kykene torjumaan 

ilmeisiä uhkia, jotka eivät ole vain 
tulevaisuutta, vaan jo olemassa olevia 

tekijöitä tämän päivän maailmassa. 
 

Matemaatikko Serresin sanoin: olemme 
loisia maapallon ekosysteemissä, 

kun meidän pitäisi olla symbioosissa 
emäntäoliomme maan kanssa. Miten 
pääsemme loissuhteesta symbioosiin 

estääksemme vakavien ongelmien 
laajenemisen hallitsemattomiksi kriiseiksi?

Tiedekulma,
Yliopistonkatu 4

Ilmoittaudu luennolle
alumniyhdistys.fi
+358 50 4484120
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ALUMNITOIMINTA  
KÄYNNISTYI AMERIKASSA

Moni tietää, että yliopistojen historia ulot-
tuu kauas 600-luvulle, vuosisadalle jolloin 
islam syntyi ja Koraani kirjoitettiin. Mutta 

kuinka moni tietää, että alumnitoiminta sai alkunsa 
vasta 1800-luvulla, hehkulampun ja rautateiden vuo-
sisadalla? On hämmästyttävää, että yliopistoissa ei 
yli tuhanteen vuoteen syntynyt alumnitoimintaa, 
vaikka opiskelijoita valmistui jatkuvasti. Tätä ky-
symystä olen pohtinut osana väitöskirjatutkimusta-
ni, joka selvittää alumnien osallistumisen muotoja ja 

merkitystä vanhoissa huippuyliopistoissa eri puolilla 
maailmaa. Niihin kuuluu kovin erilaisia yliopistoja,  
kuten Harvard, Penn State, Cambridge, Wien, 
Uppsala ja Helsinki.

Erityisen merkillinen alumnitoiminnan synty-
historia on eurooppalaisesta näkökulmasta, sillä se 
käynnistyi ensin Pohjois-Amerikassa ja kesti yli puoli 
vuosisataa ennen kun se levisi Eurooppaan. Miksi 
näin? Onhan nykyinen kaikkiin maailmankolkkiin 
levinnyt yliopistolaitos eurooppalainen keksintö,  

ja sen vanhimman yliopiston manttelia kantava 
Bolog nan yliopisto laskee historiansa alkaneen jo 
vuonna 1088.

MIKÄ EUROOPAN varhaisia alumneja oikein vaivasi? 
Uskoisi vähintään 1600- tai 1700-luvulla olleen syytä 
järjestää edes yhdet hyvät alumnikemut Uppsalas-
sa tai Wienissä. Olihan valistuksen aika vapautta-
nut ajattelua. Juhlista ei ollut puute, tietenkään, ja 
siksi on helppoa sortua anakronismeihin ja tulkita 
alumnitoiminnaksi yliopistoon kuuluvaa ja sen lä-
heisyydessä ollutta toimintaa. Näihin kuuluu mm. 
osakuntatoiminta, eri tieteellisten ja yhteiskunnallis-
ten yhteisöjen ja seurojen toiminta, kuten esimerkiksi 
Aurora- tai Lauantai-seura, joihin alumnien tiede-
tään osallistuneen. Yksittäisiä aiempien opiskelijoi-
den tai professoreiden tekemiä lahjoituksia esiintyy 
myös. Alumnitoiminta edellyttää kuitenkin, että 
alumnit toimivat toistensa, opiskelijoiden, yliopiston 
ja/tai yhteiskunnan hyväksi nimenomaan alumneina, 
oppilaitoksen – tai nykyään myös yrityksen – aiem-
pina opiskelijoina tai työntekijöinä. Tämänkaltaista 
toimintaa ei ennen 1800-lukua esiintynyt.

Mutta alumneja on silti ollut pitkään. Jo Platonin 
oppilaita kutsuttiin hänen alumneikseen. Alum-
nin suhde oppiympäristöönsä ja opettajiinsa on siis 
ikivanha. Tällainen suhde on varmasti ollut myös 
600-luvun Aasian ja Afrikan yliopistoja edeltävissä 
opiskeluympäristöissä sekä arabialaisissa madras-kou-
luissa ja niin Irakin, Egyptin kuin Andalusian var-
haisissa oppilaitoksissa. Näin tahdon ainakin uskoa 
tutustuttuani Alumniyhdistyksen matkalla 2018 
Marokossa maailman vanhimpaan jatkuvasti toimin-
nassa olleeseen, vuonna 859 perustettuun yliopistoon 
University of al-Qarawiyyiin.

Voiko syynä alumnitoiminnan hitaalle käynnis-
tymiselle Euroopassa olla keskiaikaisten yliopistojen 
vaatimaton koko? Ehkä, mutta olihan Euroopassa  
tuhansia alumneja, jotka olivat saaneet asianmukai-
sen oppiarvon ja saavuttaneet merkittävän uran 
yliopiston ulkopuolella, usein vaikutusvaltaisessa ase-
massa. He kävivät taatusti keskusteluja yliopistojen 
johdon kanssa yksilöinä ja rekrytoivat uusia oppilai-
ta, mutta eivät järjestäytyneet alumnien yhteisöiksi. 

TUTKIMUKSESSANI on myös yllättäen käynyt ilmi, 
että alumnitoiminnan käynnistyminen ei millään 
tavalla korreloi yliopiston ikää. Alumnitoiminta ei 
käynnisty orgaanisesti yliopiston saavuttaessa tietyn 
iän tai edellytä sen tiettyä ikää. On yliopistoja, kuten 

iäkkäämpi Penn State tai nuorempi INSEAD, jossa 
alumnitoiminta käynnistyi välittömästi ensimmäi-
sen vuosikurssin valmistumisen myötä. Toisaalta 
monessa myös Helsingin yliopistoa vanhemmassa 
yliopistossa saatiin odottaa alumnien organisoitumis-
ta aina 2000-luvulle. Yllättävää tämä on siksi, että 
yliopiston historia on juuri alumneille erityisen mer-
kityksellinen. Alumnit kiinnittyvät alma materinsa 
narratiiviin vahvasti. Sen rakennuksilla, symboleil-
la ja tarinoilla on heille suuri merkitys. Yliopistojen 
tasavuotisjuhlia on hyödynnetty alumnitoiminnan 
käynnistämiseen niin Harvardissa kun Helsingissä. 
Harvard Alumni Association perustettiin Harvardin 
200-vuotisjuhlien yhteydessä 1840 ja Helsingin yli-
opiston alumniyhdistys Harvardin esimerkin innoit-
tamana Helsingin yliopiston 300-vuotisjuhlissa 1990.

MIKÄ LOPULTA SAI alumnit järjestäytymään 1800-lu-
vun Amerikassa ja 1900-luvun Euroopassa? Vastaus 
löytyy muutoksista siinä yhteiskunnassa, jossa yli-
opistot toimivat ja yliopistoissa itsessään. Alumnit 
tunsivat yhteenkuuluvuutta oppilaitokseensa ja 
halusivat ottaa vastuuta sen kohtalosta ja menes-
tyksestä. Amerikassa alumnit halusivat 1840-luvulta 
alkaen osallistua, ja heidän toivottiin osallistuvan, 
yliopiston kehittämiseen. Harvardissa lopullista pää-
täntävaltaa ovat käyttäneet alumnit aina 1860-luvulta 
alkaen. Amerikkalainen suhtautuminen oli osallista-
va ja vahvasti muutosmyönteinen sekä tulevaisuuteen 
katsova. Varhaisen osallistamisen tulos näkyy tänä 
päivän Ivy-league yliopistojen menestyksenä.

Alumnitoiminnan käynnistymisen historia on osa 
yhteiskunnassa ja yliopistossa tapahtuvaa muutosta, jos-
sa yliopiston kehittyminen ja menestys ja joskus perä ti 
olemassaolo on ollut vaakalaudalla. Maailman ensim-
mäinen virallinen alumniyhdistys perustet tiin vuonna  
1821, kun pieni Williams College  taideyliopisto 
Willliams townin pikkukau pungissa Massachusettsissa  
uhkasi kuolla. Sen johto ja useat professorit suun nit-
telivat yliopiston siirtämistä perustaakseen uuden yli-
opiston vilkkaampaan paikkaan. Alumnien aktiivisuu-
den ansiosta Williams College saatiin pelastettua niin 
taloudellisesti kuin laadullisesti.

ENTÄ EUROOPPA? Kun katsoo nykypäivän yliopiston 
näkökulmasta taaksepäin keskiaikaista eurooppalaista 
yliopistoa, tulee karsia mielestään nykyinen, valtavien 
opiskelijamäärien kansoittama, kansakunnan johtava 
opetus- ja tutkimusinstituutio monumentaaliraken-
nuksineen ja valtavine budjetteineen. Länsi mainen  

1300-luvun yliopistoluento.
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VALTUUSKUNTA 
VIERAILEE KAMPUKSILLA

Helsingin yliopiston alumni-
yhdistyksen valtuuskun-
nan kokoukset kiertävät 

yliopiston kampuksilla. Vierailuilla 
tutustutaan kampuk sen tiedekun-
tien opetukseen ja tutkimukseen. 
Tiedekuntien edustajat kertovat, 
minne ja miten opiskelijat työllis-
tyvät, ja mitä tavoitteita tiede-
kunnilla on alumni toiminnalle 
ja etenkin Alumniyhdistykselle. 
Valtuuskunnan tehtävä on tu-
kea yliopiston yhteiskunnallista 
vuoro vaikutusta.

Vuoden 2019 ensimmäinen ko-
kous ja vierailu järjestettiin Viikin 
kampuksella. Tilaisuuteen osal-
listuivat valtuuskunnan jäsenten 
lisäksi farmasian tiedekunnan 
dekaani Jouni Hirvonen, bio- ja 
ympäristötieteellisen tiedekun-
nan dekaani Jaakko Kangas järvi, 
eläinlääketieteellisen tiedekunnan  

dekaani Antti Sukura ja maa-
talous- metsätieteellisen tiedekun-
nan dekaani Ritva Toivonen, 
jotka toimivat aktiivisesti kampuk-
sella. Kampusrajat ylittävä opetus 
on arki päivää erityisesti Kumpu-
lassa ja Meilahdessa.

Dekaani Hirvosen mukaan 
yhteis kunnassa korostuvat yhä 
voimakkaammin geneeriset tai-
dot, joiden opetukseen on täyty-
nyt panostaa yhä laajemmin. 
Kaikkien Viikin tiedekuntien 
opiskelijat työllistyvät tehokkaasti. 
Bio- ja ympäristötieteellisen tiede-
kunnan opetuksen erikoisuutena 
opiskelijat valitsevat vasta kandi-
daattivaiheen jälkeen maisteri-
ohjelmansa. Kaikki maisteriohjel-
mat ovat englanniksi, jolla lisätään 
tiedekunnan houkuttelevuutta 
myös ulkomaisten opiskelijoiden 
keskuudessa.

Kantavia teemoja keskustelussa 
oli etenkin se, miten tiedekunnat 
viestivät yhteiskunnassa tutkimus-
tuloksista. Valtuuskunnalle tuli 
yllätyksenä se, että yli puolet  
Viikin tiedekuntien rahoituksesta 
tulee yliopiston ulkopuolelta.

Valtuuskunta vieraili vuoden 
aikana myös Kumpulan kampuk-
sella tutustumassa matemaattis- 
luonnontieteellisen tiedekunnan 
toimintaan dekaani Kai Nord-
lundin sekä varadekaanien  
Marja-Liisa Riettolan ja Samuli  
Siltasen johdolla. Tiedekunnan 
strategisia tutkimusalueita ovat 
avaruustutkimus, ympäristön 
perustutkimus, ilmakehä tiede, 
nanotiede, data tiede, laskennalli-
nen tiede, matemaattinen fysiik-
ka, biologisen tiedon data- analyysi 
sekä geo informatiikka, geotieteet 
ja kaupun kitutkimus.

yliopistolaitos syntyi kirkon toimesta ja ansiosta ja 
eli sen rahoituksen ja tuen turvin eurooppalaisten 
kated raalien varjossa aina 1800-luvulle, jolloin vastuu 
ja valta yliopistoista siirtyi kansallis valtioille. Tä-
hän muutokseen alumnitoiminnan käynnistyminen 
Euroopassa nivoutuu. Kansallisvaltioiden hallinto 
tarvitsi päteviä virkamiehiä ja teollinen vallankumous 
insinöörejä ja johtajia. Yliopisto irtautui aristokratian 
ja kirkon vaikutuspiiristä, ja puheet sen autonomiasta 
ja itsenäisyydestä ottivat tulta. Mistään täydellisestä 
riippumattomuudesta ei tietenkään ollut kyse. Yliopis-
tot olivat Euroopassa kansallisvaltioiden rahoittamia 
oppimisinstituutioita. Asian laita oli Yhdysvalloissa 
hieman toinen. Siellä yliopistoilla oli kehityksen kan-
nalta tärkeää taloudellista riippumattomuutta. Euroo-
passa Wilhelm von Humboldt ehdotti 1800-luvun 
alussa yliopistoille tutkimuksen ja opetuksen vapaut-
ta, seminaareja ja laboratorioita. Hän painotti lisäksi 
yliopiston vapautta suhteessa valtioon ja kirkkoon. 
Hän ehdotti myös yliopistolle merkittävää taloudellis-
ta itsenäisyyttä, mikä ei toteutunut Euroopan yliopis-
toissa. Siirtyminen kansallisvaltioiden rahoituk-
sen alaisuuteen osoittautui pian kultakaivokseksi, 
joka mahdollisti yliopistojen valtavan kasvun.

KESKIAIKAISTA yliopistoa ei myöskään voida pitää 
ympäristönä, joka olisi kannustanut aiempia opis-
kelijoita sen kehittämiseen. Opiskelukokemus oli 
kovin erilainen nykypäivään verrattuna, mitä tulee 
opiskelijoiden kriittiseen ajatteluun ja aktiivisuuteen, 
eikä se tainnut kannustaa opetuksen kehittämiseen 
pyrkivään vaikuttamistyöhön. Professori Walter 
Rüegg toteaa erinomaisessa Euroopan yliopistohis-
toriaa käsittelevässä mammuttiteossarjan neljännessä 
osassa ”A History of the University of Europe” (2010) 
keskiajan yliopiston opettaneen älyllistä varmuutta 
alistamalla kirkon oppien sekä käytännön elämän 
kokemusten väliset ristiriidat dialektiselle prosessille. 
Ristiriidat pyrittiin ratkaisemaan loogisessa syn-
teesissä eräänlaisessa sovittamisen palapelissä, jossa 
dogmaa ei tietenkään kyseenalaistettu. Professori 
Bengt Kristensson-Uggla muistuttaa teoksessaan 
”En strävan efter sanning” (2019), että keskiaikaisessa 
yliopistossa ei tehty tutkimusta. Tavoitteena ei suin-
kaan ollut löytää mitään uutta, vaan välittää eteen-
päin vanhaa. Hän toteaa, että 1500- ja 1600- lukujen 
tieteellinen vallankumous ei näin ollen syntynyt yli-
opistoissa vaan sen ulkopuolella kriittisenä liikkeenä 
sille, mitä yliopistoissa opetettiin. Vasta 1700-luvun 
lopussa ja 1800-luvun alussa tiede siirtyi yliopistoi-
hin. Ja nyt, kriittisen tieteellisen tutkimuksen 
myötä yliopistot avautuivat yhteiskuntaan ryh-
tyen sen kanssa dialogiin. Tämä loi myönteisen 
kasvualustan merkityksekkäälle aiempien opis-
kelijoiden, nykyisten opiskelijoiden ja tutkijoiden 
yhteistyölle. Opiskelijaelämä muuttui myös merkit-
tävästi. Kriittisesti ajatteleva osallistuva opiskelija oli 
valmistuttuaan kriittisesti ajatteleva osallistuva alum-
ni. Yliopistojen menestyksestä ja niiden toiminnasta 
tuli yhteiskunnallinen, yhteinen asia.

Yliopistot olivat ja ovat yhä Euroopassa valtioiden 
korkeimman opetuksen instituutioita ja yksi nii-
den merkittävimmistä taloudellisista sitoumuksista. 
Alumnit aktivoituivat siksi yhteisen asian puolesta 
kehittääkseen opetusta ja tutkimusta ja sen kautta 
koko yhteiskuntaa. Alumnitoiminta on yhteiskun-
nallisten tavoitteiden välittymistä yliopistolle muilla 
tavoin kuin valtion taloudellisen tuen säätelyn kaut-
ta. Sellaisena se on saanut paljon tulosta aikaiseksi 
niissä yliopistoissa, joissa alumnien altruismi on hyö-
dynnetty yliopiston tukemiseen ja kehittämiseen.

Pia Widén
Väitöskirjatutkija, FM 

Humanistisen tiedekunnan alumni

Naiset edustavat humanistista tiedekuntaa 
1800-luvun taulussa. Sorbonne, Université  
de Paris.
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KANTAESITYS
SUURELLA 
NÄYTTÄMÖLLÄ 
4.3.2020

Kadotuksesta ja kääntymisen mahdollisuudesta

LIPUT
KANSALLISTEATTERIN

LIPPUMYYMÄLÄSTÄ
010 733 1331

(0,0835 €+pvm/mpm)
kansallisteatteri.fi 

LIPPUPISTEESTÄ
0600 900 900

(2 €/alk. min+pvm/mpm)
lippu.fi 

#kansallisteatteri

Paavo Westerbergin uutuusnäytelmä Sinivalas on tarina 
eripuraisesta perheestä, syyllisyydestä, pakenemisesta sekä 
kääntymisen mahdollisuudesta. Se kysyy, kuinka elää ainutkertainen 
elämänsä oikein, kun maailma ympärillä on haaksirikkoutumassa. 

ROOLEISSA EERO AHO, ELMER BÄCK, KRISTIINA HALTTU, ELENA LEEVE, 
ESA-MATTI LONG, MARKKU MAALISMAA, EMMI PARVIAINEN, HEIKKI PITKÄNEN, 
ANTTI PÄÄKKÖNEN JA TIMO TUOMINEN OHJAUS PAAVO WESTERBERG

Ennakkonäytännöt ma 2.3. ja ti 3.3. liput 36 e / lippu 
(normaalihinta 49 e / lippu) niin kauan kuin lippuja 
riittää
Osta liput alumniyhdistyksen VERKKOSIVUILLA!

Ennakkonäytäntöjen ma 2.3. klo 19.00 
ja ti 3.3. klo 19.00 liput jäsenille 36 € 
(norm. 49 €) niin kauan kuin lippuja riittää.
OSTA LIPUT ALUMNIYHDISTYKSEN VERKKOSIVUILTA!

AKATEEMINEN YHTEISÖ

A lumniyhdistys on merkittävä toimija niin 
kokonsa kuin aktiivisuutensakin puoles-
ta, myös kansainvälisesti vertaillen. Tänä 

vuonna yhdistys täyttää 30 vuotta! Jäseniä on enem-
män kuin suurimmassa osassa Suomen kuntia on 
asukkaita – yli 7 000. Tarvitsisimme 11 yliopiston 
juhlasalia tai 60 metrojunavaunua mahtuaksemme 
kaikki samaan tilaan.¹ Yhdessä muodostamme aka-
teemisen yhteisön, joka tekee tutkimuksen ja aka-
teemisen koulutuksen merkityksen näkyväksi koko 
yhteiskunnassa.

Tätä jäsenkirjettä lukiessasi huomaat pian, että 
yhdistyksen sinnikäs työ opiskelijoiden ja yliopiston 
hyväksi tuottaa tulosta. Jokainen jäsen voi olla ylpeä 
siitä, että on jäsenmaksullaan tukenut opiskelijoita ja 
yliopiston toimintaa. Yhdistyksen toiminta osallistaa 
jäsenet hankkeisiin, jotka tukevat yliopiston strategi-
sia tavoitteita. Olemme sopineet aktiivisten tiedekun-
tien, strategisten toimialojen ja opiskelijajärjestöjen 
kanssa alueista, joihin alumnien akateeminen vapaa-
ehtoistyö keskittyy.

Alumnitoiminnassa kaikkea ei tarvitse keksiä tai 

toteuttaa itse. Yhteistyö osoittaa voimansa tässäkin 
tapauksessa. Tapahtumissa kohtaat myös muiden yli-
opistojen alumneja ja muuta #fiksuaporukkaa.

Yhdistys pyrkii tuottamaan poikkitieteellistä ohjel-
maa, jotta jokainen löytää itselleen mielekästä toimin-
taa. Koska oppialoja ja opintokokonaisuuksia on HY:s-
sä useita satoja, tämä on haastavaa, mutta hauskaa, ja 
edellyttää yhteistyötä tiedekuntien ja eri alojen alum-
nien kanssa. Merkittävä osa yhdistyksen toiminnasta 
perustuukin vapaaehtoisten alumnien ja työryhmien 
aktiiviseen osallistumiseen. 

Toivotan kaikki tervetulleiksi alumnitapahtumiin. 
Ystävän saa tuoda mukanaan, vaikkei hän olisikaan 
alumni. Jäsenpalaute lupaa, että tulette viihtymään. 
Piipahda edes kerran – uteliaisuus on keskeinen alum-
nihyve!

Lopuksi tahdon kiittää niitä satoja alumneja, jotka 
ovat tehneet akateemista vapaaehtoistyötä tämän ja 
viime vuoden aikana: olette kaiken muun ohessa pi-
täneet luentoja, osallistuneet työryhmiin, auttaneet 
postituksissa ja koonneet yhteen eri alojen alumneja.

Kiitos meidän kaikkien jäsenten puolesta!

Jenny Österman
Alumniyhdistyksen vt. toiminnanjohtaja

¹  Juhlasalissa on 717 paikkaa ja uudemmassa  
metrovaunumallissa M200 on 124 istumapaikkaa.
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Syksyllä 2019 humanistiopiskelijoiden tiedekun-
tajärjestö Humanisticum ry ja Alumniyhdistys 
järjestivät yhteistyössä humanistien Urasafarin. 

Urasafari on 1–2 päivän pituinen, matalan kynnyksen 
työelämäkokeilu, jonka opiskelija suorittaa alumnin 
johdolla tämän työpaikalla. Urasafarin tarkoituksena 
on paitsi tuoda alumnit ja opiskelijat yhteen kiinnos-
tavassa työympäristössä myös tuoda esiin sitä laajaa 
kirjoa, jossa humanistit työelämässä toimivat.

Urasafari käynnistyi alumnien ja opiskelijoiden 
hakuprosessilla syyskuussa. Opiskelijat valitsivat 
alumniosallistujien työpaikkojen joukosta heille 
kiinnostavimmat kohteet, minkä jälkeen alumnit ja 
opiskelijat jaettiin pareihin heidän opiskelutaustan-
sa huomioon ottaen. Urasafarilla oli tänä syksynä 35 
osallistujaa, 17 alumnia ja 18 opiskelijaa. 

Urasafarin vahvuuksia ovat sen toteutuksen 
joustavuus ja itseohjautuvuus. Alumni ja opiske-
lija voivat toteuttaa työelämäkokeilun käytännön 
järjes telyt haluamallaan tavalla. Alumni voi suunni-
tella opiskelijalle mielekkään päivän työ paikallaan ja 
vapaa muotoisesti esitellä työn kuvaansa ja alaansa.

Humanistien Urasafari järjestettiin nyt toista ker-
taa. Konsepti on havaittu toimivaksi, mistä kertoo 
sekin, että viimeksi keväällä 2017 järjestetyn Urasa-
farin alumneista moni osallistui nyt uudelleen. Ura-
safaria on tarkoitus jatkaa ja kehittää myös tulevina 
vuosina. Tämän syksyn Urasafarista keräämämme 
palautteen perusteella työelämäkokeilu oli opiske-
lijoille henkilökohtainen ja urasuunnittelua hyö-
dyttävä kokemus. Vastavuoroisesti alumnille Ura-

HUMANISTIT URASAFARILLA
safari tarjoaa tilaisuuden vaihtaa opiskelijan kanssa 
näkemyksiä työurasta ja sen merkityksestä sekä antaa 
mahdollisuuden tarkastella omaa työtään uudesta 
näkökulmasta. Lisäksi opiskelijaan tutustuminen on 
alumnille kiinnostava kurkistus tämän päivän yli-
opistoelämään! Urasafaria on helppo suositella mui-
denkin alojen opiskelijajärjestöille kokeiltavaksi.

Tuomas Harju
Humanisticum ry:n työelämä-  

ja alumnivastaava 2019

Urasafari polkaistiin käyntiin lokakuun lopun 
yhteisellä aloitustilaisuudella, jossa alumnit ja 
opiskelijat tutustuivat toisiinsa ja kuuntelivat 
mielenkiintoisia esityksiä mm. Urapalveluilta, 
humanististen alojen ammattiyhdistyksiltä sekä 
edelliseen Urasafariin osallistuneelta alumnilta. 

Helsingin yliopisto pyrkii parantamaan työnanta-
jien ja kaksikielistä kandidaatin tutkintoa suo-

rittavien opiskelijoiden välistä yhteyttä. Nk. Tvexin 
(Tvåspråkig examen) voi suorittaa esimerkiksi ym-
päristötieteiden, biologian, fysikaalisten tieteiden ja 
oikeustieteen koulutusohjelmissa. Kaksikielisessä tut-
kinnossa opiskelijat suorittavat opintoja sekä suomek-
si että ruotsiksi ja saavat valmiudet toimia työelämäs-
sä kaksikielisinä asiantuntijoina. 

Yhteistyössä Alumniyhdistyksen kanssa yli-
opisto luo verkoston työnantajista, jotka ovat 
kiinnostuneita tarjoamaan opiskelijoille mahdolli-
suuden hyödyntää ja kehittää ruotsin kielen taitoaan 
työelämässä. Verkos ton kautta opiskelijat löytävät 

TYÖMAHDOLLISUUKSIA 
KAKSIKIELISTÄ TUTKINTOA 

SUORITTAVILLE OPISKELIJOILLE
harjoittelu paikkoja, joissa on mahdollista työskennel-
lä tai saada ohjausta ruotsiksi. Verkoston kautta opis-
kelijat saavat myös vinkkejä ruotsin kielen taitoisista 
asiantuntijoista, joita heidän on mahdollista varjostaa 
yhden työpäivän ajan (nk. job shadowing). Samalla 
työnantajat saavat mahdollisuuden verkostoitua tule-
vaisuuden kaksikielisten asiantuntijoiden kanssa. 

Onko sinun organisaatiosi kiinnostunut  
liittymään Tvexverkostoon? Lisätietoja ja  
ilmoit tautumislomakkeen löydät osoitteesta  
helsinki.fi/kaksikielinentutkinto  
tai projektikoordinaattori Maria Forsiukselta  
maria.forsius@helsinki.fi
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VUODEN 2020
TAVOITE ON 

8 000  
JÄSENTÄ

TÄMÄ TAULUKKO kuvaa Alumniyhdistyksen jäsenmäärän 
kasvua. Vuosien 1991–2007 osalta taulukossa on  
käytetty vuosikertomuksissa annettuja lukuja. Vuodesta 
2008 alkaen jäseniksi on laskettu vain ne henkilöt, jotka 
ovat maksaneet kyseisen vuoden jäsenmaksun. 

JOUKKOMME 
KASVAA

SUKUPUOLIJAKAUMA 1.1.2020

33 % miehiä

66 % naisia 

1 % muu

IKÄJAKAUMA 1.1.2020

≤ 29 vuotta:  7 % 

30–45 vuotta:  21 % 

46–65 vuotta:  33 %

≥ 66 vuotta: 39 %

7 414

7 435

7104

5574

6511

PAIKALLISKLUBIEN JÄSENET

China Alumni Club 204

EU Alumni Club 102

Sweden Alumni Club 67

Yhteensä 373
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MIKSI OLEN ALUMNI?

 ” Minusta se kuuluu asiaan. Kun on yliopis-
tossa opiskellut, täytyy sen jälkeen pitää 
yhteyttä akateemiseen yhteisöön. Pidin 
opiskeluvuosistani paljon, ja ajattelin jo 
silloin yhteyden yliopistoon säilyvän.

Minulla on ystäviä ja kollegoita Helsin-
gin yliopistosta, mutta alumnius on 
yhteydenpitoa yliopistoon institutionaa-
lisemmassa ja laajemmassa mielessä. 

Liityin jäseneksi vuonna 2014, samana 
vuonna kuin valmistuin. Ruksin liittymis-
lomakkeesta kaikki täpät, miten voi olla 
avuksi. Silloin päädyin pohtimaan, miten 
nuoria alumneja saataisiin enemmän 
mukaan.  

Teen nyt väitöskirjaa Britanniassa, ja 
siellä alumniyhdistyksiin kuuluminen on 
itsestään selvempää kuin Suomessa. 
Yksi selitys on siinä, että Britanniassa 
yliopisto loppuu suoraviivaisesti kolmen 
vuoden kandin tai kahden vuoden mais-
terivaiheen jälkeen. Se on luonteva hetki 
ryhtyä heti alumniksi. 

Suomessa opintojen päättymisen ja 
työuran alkamisen rajapyykki on paljon 
liukuvampi, jolloin yhteys yliopistoon 
pysyy iholla pitkälle aikuisuuteen.”

Ville Aula
valtiotieteellinen tiedekunta

 ” Valmistumisen jälkeen olin 
kymmenen vuotta käytännön 
työelämässä, muun muassa 
asianajotoimistossa sekä käräjä-  
ja hovioikeudessa. Sitten palasin 
Helsingin yliopistoon tohtori-
koulutettavaksi, ja nyt työsken-
telen viestintäoikeuden profes-
sorina.

Liityin Alumniyhdistykseen 
viime syksynä. Tutkimus- ja 
opetustyötä tekevänä minus-
ta on mukava pitää yhteyttä 
käytännön toimijoihin. Juuri 
käytännön työura antoi itselleni-
kin hyvät eväät tutkijan työhön 
ja arvostan siellä saatua koke-
musta suuresti. Kutsun usein 
kursseilleni eri alojen juristeja 
luennoimaan. 

Toivon tietenkin, että yliopis-
ton ulkopuolella työskenteleville 
alumneille olisi minun akateemi-
sesta kokemuksestani hyötyä ja 
iloa. Haluan myös verkostoitua 
muiden tieteenalojen ihmisten 
kanssa. On kiinnostavaa ja 
hyödyllistä saada akateemista 
sivistystä oman alansa ulko-
puolelta. 

Toivon, että saisin houkuteltua 
lisää opiskelukavereitani mukaan 
yhdistyksen toimintaan.”

Päivi Korpisaari 
oikeustieteellinen tiedekunta

 ” Opiskeluajasta jäi mahtavat fiilikset. 
Olin osakunta-aktiivi eteläsuomalaises-
sa osakunnassa ja toimin Lääketieteen-
kandidaattiseuran puheenjohtajana.

Valmistumisen jälkeen olen pitänyt 
yhteyttä opiskelukavereihin eri lääkäri-
järjestöissä. Myös ammatin puolesta 
pidän yhteyttä lääketieteen tutkijoihin. 
Omassa työssäni ja tekemisessäni olen 
vahvasti generalisti. Uteliaana luonteena  
tykkään seurata asioita ja ihmisiä laa-
jasti.  

Yliopiston opeilla olen päässyt pit-
källe, joten haluan antaa jotain takai-
sin. Aiemmin olen osallistunut lähinnä 
Alumniyhdistyksen yleisöluentoihin, 
mutta tänä vuonna olen mukana yhdis-
tyksen hallituksessa. Minua houkuttaa 
ajatus opiskelijoiden mentoroinnista.

Suomessa on totuttu, että yliopiston 
rahoitus tulee julkiselta sektorilta. Viime 
vuosina kuitenkin on näyttänyt, että 
asia on muuttumassa. Yliopiston kehit-
tymisen ja talouden kannalta on siis 
tärkeää löytää muitakin rahoitustapoja.”

Jan Schugk
lääketieteellinen tiedekunta

JÄSENKYSELYN 
TULOKSET

ALUMNIYHDISTYS tekee säännöllisesti mielipidekyselyitä ym-
märtääkseen paremmin alumnien näkemyksiä ja mielipiteitä 
kysymyksissä, jotka koskevat Helsingin yliopistoa, yhdistyksen  
jäsenyyttä, ajankohtaisia tapahtumia sekä saadakseen 
tietoa jäsenistöä kiinnostavista asioista ja ajatuksista. Laaja 
jäsenkysely on viiden vuoden välein tehtävä kansainvälisesti 
verrannollinen kysely, joka toteutettiin kesä –syyskuussa 2016. 
Vuoden 2016 kyselyyn vastasi kaikkiaan 2 653 alumnia (43 % 
jäsenistä). Yhdistys on soveltanut Net Promoter Score (NPS) 
menetelmää kaikissa kyselyissään vuodesta 2015. Kyselyn 
tulok set osoittavat, että alumnien parissa Helsingin yliopis-
ton NPS on +64 ja Alumniyhdistyksen +47. NPS skaalan 
ollessa  100 – +100 voidaan kyselyn tulosta pitää korkeana.

Seuraava laaja kysely toteutetaan vuonna 2021.

•  88% alumneista on ylpeitä tutkinnostaan

•  84% kokee suhteen yliopistoon myönteisenä  
tai hyvin myönteisenä

•  Yhdistyksen katsotaan olevan paljon tai hyvin paljon  
sitoutunut sen 2017–2020 strategisiin arvoihin;  
näkemyk sellinen, hyödyllinen, innostava ja sivistävä.

•  Yhdistystä pidetään erittäin aktiivisena, moni puolisena ja 
kiinnostavana ja sen viestintää pidetään tehokkaana. Yhdis
tyksen brändi on vahva.

•  Iästä riippumatta olivat kaikki vastaajat kiinnostuneita  
muidenkin kuin oman alan tutkimuksesta ja tieteestä. 

•  Kolme tärkeintä tiedonlähdettä yliopistosta ovat alumneille 
Yliopistolehti, sanomalehdet ja Alumniyhdistys, nuorten 
alumnien osalta myös sosiaalinen media. 

•  Kysyimme myös, mihin painopistealueisiin yliopiston 
rehtorin tulisi keskittyä. Avoimissa vastauksissa esiintyvät 
erityisesti seuraavat aiheet: kansainvälistyminen, tutkimuk
sen laadun ja opetuksen arvostus, tiede yhteisön hyvinvointi 
sekä tieteen merkityksen puolesta puhujana toimiminen.

ALUMNILTA ALUMNILLE

Alumniyhdistys kerää jatkuvasti ja säännöllisesti palau
tetta jäseniltään. Palaut teen pohjalta kehitetään ohjelma
tarjontaa sekä tapahtuma käytäntöjä vastaamaan jäsenten 
toiveita. Jäsen palaute on yhdistyksen toiminnan perusta.
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HUIPPULUOKAN 
TUTKIMUSTA

Helsingin yliopiston vuosi 
2019 oli monin tavoin mie-
lenkiintoinen tutkimustoi-

minnan näkökulmasta katsottuna.
Ensinnäkin Helsingin yliopiston 

tutkimus arvioitiin kansainvälisten  
arvioitsijoiden voimin. Heitä oli 
kaikkiaan melkein 50 neljässä  
arviointipaneelissa. Paneelit vierai-
livat kampuksilla intensiivisen  
viikon verran maaliskuussa, ja  
raportti julkaistiin syyskuussa. 

– Kaikilta yliopiston kampuksil-
ta löytyy huippuluokan tutkimus-
ta, ja Helsingin yliopiston tut-
kimuksella on yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta, tiivistää Helsingin 
yliopiston tutkimuspalveluiden 
kehitysjohtaja Ritva Dammert 
(kuvassa) tutkimustulosta.  

Kehittämiskohteitakin on, kuten 
uteliaisuuteen perustuvan ja moni-
tieteisen tutkimuksen vaaliminen 

ja houkuttelevien tutkimusympä-
ristöjen varmistaminen. Tieteen-
alat ovat erilaisia, joten kampuksia 
ja tiedekuntia ei ole tarkoituksen-
mukaista verrata keskenään. 

– Verrokkien tulee olla aina 
ulko mailla vastaavissa yliopistoissa. 
Muutoinkin Helsingin yliopis-
ton kaltaisen tutkimusyliopiston 

–  Yliopisto kokonaisuudessaan 
ja erityisesti akateemiset yksiköt  
ottavat arvioinnin palautteen 
huomioon omia kehityssuunnitel-
mia tehdessään ja siten budjetteja 
laatiessaan. Näistä sitten aikanaan 
keskustellaan rehtorin kanssa  
resurssineuvottelujen yhteydessä.

HELSINGIN YLIOPISTO on mukana 
kahdessa Suomen Akatemian  
kuudesta lippulaivahankkeesta. 

Lippulaivat ovat korkeatasoisen 
tutkimuksen osaamiskeskittymiä, 
joilla on vaikuttavuutta, ja joilla 
luodaan tulevaisuuden osaamista 
ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan  
haasteisiin sekä edistetään talou-
dellista kasvua. 

Helsingin yliopisto koordinoi 
Digitaalisen yksilöllistetyn syöpä-
lääketieteen lippulaivaa iCAN:ia, 
ja siinä on mukana myös Helsin-
gin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piiri HUS. iCAN:in tavoitteena  
on parantaa syöpäpotilaiden 
hoitoa ja tukea korkealaatuiseen 
syöpätutkimukseen pohjautuvien 
uusien innovaatioiden kehitystä. 

– Suomessa tällaiseen tutkimuk-
seen on erinomaiset edellytykset. 
Meillä on laajat rekisteriaineistot 
ja digitaaliset terveydenhoitojärjes-
telmät, jotka ovat omiaan edistä-
mään yksilöllistettyä syöpähoitoa. 
Lippulaivassa potilaat ovat myös 
entistä aktiivisemmin mukana 
koko tutkimus- ja hoitoketjussa, 
Dammert kertoo.

Suomen Akatemian rahoitus 
iCAN:ille on 11 miljoonaa euroa 
kaudelle 2019–2022. Kaikkiaan 
lippulaivoja voidaan rahoittaa 
kahdeksan vuotta.

Suomen Tekoälykeskus 
FCAI:ta koordinoi Aalto-yliopisto, 
ja mukana ovat Helsingin yliopis-
to ja Teknologian tutkimuskeskus 
VTT. FCAI tähtää tekoälyyn, joka 
pystyy sekä oppimaan että suun-
nittelemaan ja joka toimii yhteis-

työssä ihmisten kanssa monimut-
kaisten ongelmien ratkaisemiseksi. 

Tutkimuksen perustana on 
huippuluokan asiantuntemus 
kone oppimisessa, erityisesti pro-
babilistisessa mallintamisessa ja 
syväoppimisessa sekä monitie-
teellinen yhteistyö muiden alojen 
asiantuntijoiden kanssa. Avainky-
symyksiä ovat datatehokkuus, ym-
märrys, luottamus ja etiikka. 

Tutkimusta tehdään yhteis-
työssä eri alojen  kuten lääke-
tieteen asiantuntijoiden kanssa.

FCAI:lle myönnettiin ensim-
mäiselle neljälle vuodelle rahoitus-
ta 8,3 miljoonaa euroa. 

– Mielenkiintoistahan tässä on 
se, että FCAI:lla ja iCAN:illa on 
paljon mahdollisuuksia  yhteis-
työhön ottaen huomioon mm. 
iCAN:in tutkimuksessa käsiteltä-
vät suuret datamassat, Dammert 
sanoo.

HELSINGIN YLIOPISTO on menes-
tynyt erinomaisesti Euroopan tut-
kimusneuvoston ERC:n hauissa. 
Hyviä rahoitusuutisia kuului myös 
viime vuodelta. 

Professori Otso Ovaskainen 
sai ensimmäisenä HY:n tutkijana 
ERC Synergy -rahoitusta. Rahoi-
tusta tuli seuraavalle kuudelle 
vuodelle 12,6 miljoonaa euroa.

Yhteistyössä Ruotsin maa talous-
yliopiston ja Yhdysvaltain Duke- 
yliopiston kanssa Ovaskainen  
ryhmineen Viikissä kartoittaa 
maailman luonnon monimuotoi-
suutta. Samalla tutkijat pyrkivät 
ymmärtämään esimerkiksi ilmas-
tonmuutoksen ja maankäytön 
muutosten vaikutuksia eliöstön 
monimuotoisuuteen. Ovaskaisen 
mukaan emme tiedä, mitä lajeja 
on olemassa, missä ne ovat, mitä 
ne tekevät ja miten ne vaikuttavat 
ekosysteemien toimintaan. 

– On erittäin hienoa, että Otso 
Ovaskainen on saanut tällaisen  
rahoituksen merkittävälle tutki-
mukselle, jolla on myös yhteis-
kunnallista vaikuttavuutta, var-
sinkin kun ilmastonmuutos ja sen 
seuraukset biodiversiteettiin ovat 
kansallisesti ja kansainvälisesti 
kuumia aiheita,  Dammert sanoo. 

Helsingin yliopiston tutkimus-
palvelut on yli 130 henkilön 
muodostama organisaatio, jonka 
tehtävänä on osaltaan huolehtia 
yliopiston tutkijoiden tutkimus-
edellytyksistä. 

Se tukee niin yliopiston johtoa 
tutkimukseen liittyvissä linjauk-
sissa, kuin auttaa tutkijoita rahoi-
tuksen hakemisessa, tutkimuk-
seen liittyvissä sopimusasioissa ja 
yritysyhteistyössä. 

”Tutkimuksen perustana on 
huippuluokan asiantuntemus 

koneoppimisessa 
sekä monitieteellinen 

yhteistyö muiden alojen 
asiantuntijoiden kanssa.” 

”Lippulaivat ovat 
korkeatasoisen tutkimuksen 

osaamiskeskittymiä, joilla 
luodaan tulevaisuuden 

osaamista ja kestäviä ratkaisuja 
yhteiskunnan haasteisiin.” 

pitäisi kilpailla kansainvälisessä 
sarjassa, ei paikallisessa yliopis-
tojen sisäisessä sarjassa, Dam-
mert sanoo. 

Arvioinnin lähtökohdaksi otet-
tiin toiminnan kehittäminen, joten 
tässä yhteydessä ei hyvin menesty-
neitä palkita erikseen, kuten joissain 
aiemmissa arvioinneissa on tehty. 

L
IN

D
A

 T
A

M
M

IS
T

O



ALUMNIYHDISTYS | JÄSENKIRJE 2020 27ALUMNIYHDISTYS | JÄSENKIRJE 202026

H elsingin yliopiston omistama Helsinki 
Innova tion Services (HIS) auttaa tutkijoita 
perustamaan spinout-yrityksiä, joiden avulla 

he voivat kaupallistaa tutkimuslöydöksensä. 
– Näin syntyvien yritysten määrää rajoittaa se, 

ettei yrittäjiksi löydy riittävästi hyviä halukkaita. 
Yritysten määrä kasvaisi heti, jos olisi lisää ihmisiä, 
joilla olisi sopivaa taustaa uuden yrityksen liike-
toiminnan kehittämiseen ja yrityksen hallintoon,  
sanoo HIS:n toimitusjohtaja Jari Strandman. 

HIS:ssä on nyt valmistelussa parikymmentä kaupal-
listamiseen tähtäävää projektia. Mikäli ne päätyvät yri-
tyksiksi asti tarvitaan hallitukseen vähintään kolme 
jäsentä. Yksi jäsen on yleensä tutkijoiden edustaja, toi-
nen taas edustaa Helsingin yliopiston rahastoja, mutta 
kolmanneksi, ja siitä eteenpäin, tarvitaan kokeneita ja 
motivoituneita ulkopuolisia henkilöitä.

– Alallaan kokeneet alumnit ovat tervetulleita perus-
tettavien yritysten hallitusten jäseniksi ja myös yrittä-
jiksi tai yrittäjätiimin jäseniksi, Strandman sanoo.

Viime vuonna HIS:n avulla perustettiin kaksi 
yritystä. Projektit ovat pitkiä ja läpimurtojen määrä 
vaihtelee vuosittain.

Strandman mainitsee esimerkkinä kolme kaupal-
lis tamisprosessissa olevaa ideaa, jotka kaipai sivat  
juuri nyt alumneja. 

1) VEIL.AI kaipaa jäseniä hallitukseen sekä neuvon-
antajia. Kyseessä on Meilahdessa Suomen molekyyli-
lääketieteen instituutissa (FIMM) Janna Saarelan ja 
Timo Miettisen johdolla kehitetty liki valmis tuote, 
jolla voi helposti anonymisoida eli poistaa henkilö-
kohtaiset tunnistetiedot suuresta määrästä dataa. 
Tuote tulee suureen tarpeeseen, kun lääketieteessä 
yhä yleistyy big data -tyyppinen tutkimus eli  

YRITTÄJIEN 
PUUTE RAJOITTAA 
SPINOUT-
YHTIÖIDEN SYNTYÄ

vastausten etsiminen suurista aineistoista, jotka yh-
distävät ihmisten terveys- ja geenitietoa. Ratkaisu on 
herättänyt mielenkiintoa ja ensimmäiset asiakkuudet 
ovat haussa. Erityisesti kaivataan sellaisia alumneja, 
jotka tuntevat eurooppalaisten ja pohjoisamerikka-
laisten vaativien ohjelmistohankkeiden hinnoittelua, 
jakelua ja markkinointimalleja.

2) SPEXEL.AI kaipaa väkeä ohjausryhmäänsä. Kum-
pulan kampuksen projekti tuo hyperspektrikuvaami-
sen kaikkien ulottuviin. Hyperspektrikuva voidaan 
jakaa aallonpituuden mukaan eri tasoihin. Sen avulla 
voidaan havaita asioita, joita ihmissilmä ei näe, esim. 
voidaan ottaa kaupassa kuva avokadosta ja katsoa,  
onko se sisältä kypsä. Nyt kuvia tehdään digi-
kameroilla, jotka maksavat vähintään 20 000 euroa. 
Tietojenkäsittelytieteen tohtorikoulutettavat Mikko 
Toivonen ja Chang Rajani ovat yhdessä apulaispro-
fessori Arto Klamin kanssa kehittäneet konenäkö-
algoritmeja, joiden avulla sama onnistuu tavallisella 
kännykkäkameralla ja siihen liitettävällä lisälaitteel-
la. Algoritmit muuttavat näin otetun kuvan hyper-
spektrikuvaksi pilvipalvelussa. 

3) DLEARN etsii toimitusjohtajakandidaattia ja  
hallituksen jäseniä. Keskustakampuksella syntynyt 
ohjelmisto auttaa lisäämään ryhmätyön tehokkuutta 
yrityksissä ja koulussa. Ohjelmiston avulla yksittäi-
nen ihminen voi arvioida omaa panostaan ryhmän 
hyväksi. Se tarjoaa myös monia työkaluja ryhmien 
tehokkuuden mittaamiseen ja parantamiseen.

Lisää tutkimuksen kaupallistamis 
projekteja osoitteessa:
helsinki.fi/fi/tutkimus/innovaatiopalvelut

ALUMNIRYHMÄT

A lumniryhmät ovat yliopiston aiempien opiskelijoiden  
perustamia oppiala- tai aihekohtaisia ryhmiä, jotka toimi-

vat itsenäisesti tai osana Helsingin yliopiston alumniyhdistystä. 
Ryhmä voi muodostua tiettyä oppiainetta opiskelleista – kuten 
kansantaloustieteen tai teologian alumnit, tietyllä vuosikurssilla  
opiskelleista tai tietystä aiheesta kiinnostuneista alumneista. 
Ryhmä voi olla rekisteröity tai rekisteröimätön yhteisö. Alumni-
yhdistyksen jäsenet voivat liittyä ryhmiin jäsenmaksun suoritta-
misen yhteydessä.

alumniyhdistys.fi/alumniryhmat

BIOTEKNIIKAN ALUMNIT

RYHMÄN tarkoitus on ylläpitää biotekniikan alum-
nien välistä yhteydenpitoa, mahdollistaa alumnien 
ja nykyisten opiskelijoiden välinen yhteydenpito  
ja tukea yhteyksiä työnantajien, alumnien ja  
nykyisten opiskelijoiden välillä. Lisäksi se pyrkii 
välittämään tietoa työelämän tarpeista sekä opis-
kelijoille että opetusta järjestäville tiedekunnille, ja 
täten vaikuttamaan biotekniikan alan opetukseen 
Helsingin yliopistossa. Ryhmä kokoontuu noin 
kahdesti vuodessa, kerran vuodessa pöytäjuhlaan 
sekä kerran vuodessa vapaamuotoisempaan tapaa-
miseen. Lisäksi ryhmä järjestää yhdessä opiskelija-
järjestöjen kanssa tapaamisia alumnien ja opiskeli-
joiden kesken. Ryhmällä on noin 110 jäsentä.

MUKAAN? Ryhmällä ei ole jäsenmaksua, ja siihen 
voi liittyä kuka tahansa Helsingin yliopistossa 
tai HEBIOT-koulutusohjelmassa biotekniikkaa 
opiskellut.

KRISTIINAN  
YSTÄVÄT
KRISTIINAN ystävät kantaa 
Helsingin yliopiston ensim-
mäisen naistutkimusyksikön 
Kristiina- instituutin nimeä ja 
kokoaa yhteen nais- ja suku-
puolentutkimusta opiskelleita, 
opettaneita ja alan kehitykseen 
vaikuttaneita ja siitä kiinnostu-
neita alumneja. Tavoitat heidät 
helpoiten Facebook-ryhmästä 
Kristiinan ystävät. Ryhmällä 
on noin 100 jäsentä. 

MUKAAN? Kristiinan ystävät  
on Alumniyhdistyksen  
ryhmä ja toimii sen tuella.  
Ei jäsenmaksua.

Jari Strandman.
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HISTORIA-ALUMNIT

HISTORIA-ALUMNIT/HISTORIA- 

ALUMNER on marraskuussa 2015 
perustettu yhdistys, jonka tarkoi-
tuksena on edistää Helsingin yli-
opiston humanistisessa tiedekun-
nassa historia-aineita opiskelleiden 
keskinäistä yhteydenpitoa ja verkos-
toitumista. Tarkoituksen toteuttami-
seksi yhdistys järjestää jäsenilleen  
tapaamisia sekä yhteistoimintaa 
historian oppiaineiden ja opiskelija-
järjestöjen kanssa. Yhdistyksellä on 
noin 100 jäsentä.

MUKAAN? Uusilta jäseniltä peritään 
5 euron liittymismaksu. Maksu-
tiedot lähetetään, kun yhdistyksen  
hallitus on käsitellyt jäseneksi  
hyväksymisen.

KANSANTALOUSTIETEEN 
ALUMNIT HELSINGIN 
YLIOPISTOSSA RY
KANSANTALOUSTIETEESTÄ valmistuneet 
alumnit ovat järjestäytyneet yhdistyk-
seksi, jonka tarkoituksena on ylläpitää 
Helsingin yliopiston kansantaloustieteen 
alumnien keskinäistä yhteydenpitoa ja 
tarjota luonteva ympäristö verkostoitu-
miseen, ylläpitää alumnien ja kansan-
taloustieteen opiskelijoiden välistä yhtey-
denpitoa, tukea yhteyksiä työelämän ja 
alumnien sekä nykyisten opiskelijoiden 
välillä ja ylläpitää alumnien ja talous-
tieteen opetuksen välisiä suhteita.  
Yhdistyksellä on noin 400 jäsentä.

MUKAAN? Jos haluat liittyä Kansantalous-
tieteen alumnit Helsingin yliopistossa 
ry:n jäseneksi, ota yhteyttä Alumni-
yhdistyksen toimistoon. Vaihtoehtoi-
sesti voit täyttää Alumniyhdistyksen 
sivuilta löytyvän liittymislomakkeen 
(valitse alalehden ”Jäsenyys” kohdalla 
Kansantalous tieteen alumnit). Kansan-
taloustieteen alumnit suosittelevat 
liittymistä myös Helsingin yliopiston 
alumniyhdistykseen kokonaisvaltaisen 
alumnikokemuksen saavuttamiseksi.

TKT-ALUMNI RY
TKT-ALUMNI RY on vuonna 2008 
perus tettu yhdistys, jonka tarkoitus 
on kerätä yhteen tietojenkäsittely-
tieteen ja -opin entiset opiskelijat. 
Järjestämme vuosittain Syksyn Start-
up -seminaaritapahtuman tietojen-
käsittelytieteen osastolla loppu-
vuodesta. Tämän lisäksi pyrimme 
sopivina ajankohtina järjestämään 
muuta asia- tai vapaa-ajan ohjelmaa 
jäsenistön toiveet huomioon ottaen.

TAVOITTEITAMME:

•  verkostoituminen ja oman  
osaa misen kehittäminen

•  vanhojen opiskelukavereiden  
tapaaminen

•  enemmän painoarvoa työmarkki-
noilla alumniyhdistyksen jäsenenä.

Yhdistyksen toistuvat kuukausittai set 
tapaamiset järjestetään pääsääntöisesti 
joka kuukauden toisena keski viikkona, 
kello 18.00, paikkana on oluthuone 
Kaisla (Kaisaniemen metroaseman 
vieressä). Mikäli toinen keskiviikko 
on pyhäpäivä, järjestetään tapaaminen 
seuraavana arkikeskiviikkona.
Yhdistyksellä on noin 250 jäsentä.
Ota yhteyttä: hallitus@tkt-alumni.fi

MUKAAN? Yhdistyksen jäseneksi voi-
vat liittyä kaikki Helsingin yliopistos-
sa tietojenkäsittelytiedettä opiskel-
leet henkilöt, jotka kokevat itsensä 
alumniksi. Myös henkilökunta on 
tervetullut mukaan verkostoon. 
Yhdistyksen jäsenyys on ilmainen! 
TKT-alumni ry on sopinut yhteis-
työstä Alumniyhdistyksen kanssa.  

HYY-SENIORIT RY
YHDISTYKSEN tarkoituksena on olla Hel-
singin yliopiston ylioppilaskunnan, sen 
puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, 
hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden 
sekä HYY Yhtymän hallituksen ja toimi-
henkilöiden tehtävissä toimineiden yh-
dyssiteenä. Senioriyhdistyksen jäseneksi 
voivat liittyä yllä mainituissa tehtävissä 
toimineet tai muuten aktiivisesti HYY:n 
toiminnassa mukana olleet henkilöt.  
Yhdistyksellä on noin 100 jäsentä.

MUKAAN? Jos haluat olla sekä HYY  
Seniorit ry:n että Alumniyhdistyksen  
jäsen vuonna 2020, voit maksaa 
kaksoisjäsenmaksun 48€, joka sisältää 
sekä Alumniyhdistyksen että HYY  
Seniorit ry:n jäsenmaksun. Säästät 8€.

TEOLOGIAN ALUMNIT RY
TEOLOGIAN alumnit ry on teologien oma 
yhteisö. Yhdistys järjestää keskustelutilai-
suuksia ja illanistujaisia teologien erilais-
ten ammatillisten identiteettien tukemi-
seksi ja yhteyksien luomiseksi alumnien 
sekä opiskelijoiden kesken. Jäseneksi 
voi liittyä henkilö, joka on suorittanut 
Helsingin yliopistossa teologian alan 
tutkinnon. Jäseneksi hyväksytään myös 
teologiaa opiskelleet henkilöt, jotka ha-
luavat edistää yhdistyksen tarkoitusperiä. 
Yhdistyksellä on noin 70 jäsentä.

MUKAAN? Liity jäseneksi verkkosivuilla 
teologianalumnit.fi

Alumnisitsit  
Helsingissä.
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HELSINGIN YLIOPISTON 
PROFESSORIEN 
PUOLISOT RY
YHDISTYKSEN tarkoituksena on järjestää 
esitelmätilaisuuksia, tutustumiskäyntejä 
ja retkiä, tutustuttaa professorien puo-
lisoita toisiinsa sekä toimia Helsingin 
yliopiston ja sitä lähellä olevien yhteisö-
jen parhaaksi. Yhdistys on perustanut 
Helsingin yliopistoon oman nimikkora-
hastonsa, josta tuetaan vammaisia opis-
kelijoita stipendein vuosittain. Yhdis-
tyksellä on noin 130 jäsentä. Jäsenet ovat 
tervetulleita tapahtumiin avec.

MUKAAN? Jos olet sekä Professorien 
puolisot ry:n että Alumniyhdistyksen 
jäsen vuonna 2020, voit maksaa 
kaksoisjäsenmaksun 48 €, 
joka sisältää sekä Alumniyh-
distyksen että Professorien 
puolisot ry:n jäsenmaksun. 
Säästät 8 €.

VOIMISTELU LAITOS-
RYHMÄ

RYHMÄÄN voi liittyä kuka tahansa 
Helsingin yliopiston voimistelulaitok-
sella opiskellut voimistelunopettaja. 
Ryhmän tarkoituksena on ylläpitää 
Voimistelulaitoksella opiskelleiden 
alumnien välistä yhteydenpitoa ja  
tuoda esille Helsingin yliopiston 
voimis telulaitoksella tehdyn työn  
merkitystä koko suomalaiselle liikunta-
kasvatukselle sekä korostaa liikunta- ja 
terveyskasvatuksen merkitystä hyvin-
voinnille. Ryhmässä on noin 50 jäsentä.

MUKAAN? 
Voimistelu laitos-
ryhmä on Alumni-
yhdistyksen ryhmä 
ja toimii sen tuella.  
Ei jäsenmaksua.

SOC&KOMS VÄNNER R.F.

FÖRENINGEN är en sammanhållande länk  
mellan nuvarande och tidigare studerande, 
nuvarande och tidigare personal vid Svenska  
social- och kommunalhögskolan vid Helsing-
fors universitet, samt övriga personer som om-
fattar föreningens syfte. Föreningen anordnar 
flera evenemang årligen. Föreningen har 150 
medlemmar.

HUR BLIR JAG MEDLEM? Medlemsavgiften till 
Soc&koms vänner är 20 €. Ifall du vill vara 
medlem i både Soc&Koms vänner r.f. och 
Alumnföreningen vid Helsingfors universitet, 
kan du betala ett dubbelmedlemskap på 
48 euro, vilket inkluderar medlemsavgiften 
för såväl Alumnföreningens som Soc&Koms 
vänner r.f. Du sparar 8 €. 

SNÄF ALUMNER
SNÄF ALUMNER är till för personer, 
som tidigare varit aktiva i Svenska  
Nationer och Ämnesföreningar 
(SNÄf) styrelse och/eller delegations-
grupp. Vi ordnar evenemang för våra 
medlemmar och hjälper upprätthålla 
kontakten mellan alumner.

HUR BLIR JAG MEDLEM? SNÄf Alumner 
är en del av Alumnföreningen vid 
Helsingfors universitet och fungerar 
med dess stöd. Vi har ingen tilläggs-
avgift utöver medlems avgiften för 
Alumnföreningen
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PROMOOTION YSTÄVÄT
KAIKKI JOTKA OVAT toimineet Helsingin 
yliopiston promootiotoimikuntien jäsenenä, 
promootioiden officianttina tai airuena ovat 
tervetulleita liittymään ryhmään.

Ryhmän jäsenille tiedotetaan säännöllisesti 
promootioihin liittyvistä asioista. Lisäksi ryh-
mäläisillä on mahdollisuus jakaa osaamistaan 
tuleville promootiotoimikunnille. Ryhmällä 
on noin 160 jäsentä, jotka tavoittaa helpoiten 
Facebook-ryhmästä Promootion ystävät.

Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen 
piirissä laaditun hakemuksen johdosta mais-
teripromootioperinne on liitetty kansalliseen 
elävän kulttuuriperinnön luetteloon. Luette-
loon liittäminen on tunnustus promootio-
perinteen merkitykselle ja ainutlaatuisuudel-
le. Luettelo liittyy UNESCO:n aineettoman 
kulttuuriperinnön suojelemisen yleissopi-
mukseen, ja tältä listalta opetus- ja kulttuuri-
ministeriö ehdottaa kohteita kansainväliseen 
aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

MUKAAN? Promootion ystävät on Alumni-
yhdistyksen ryhmä ja toimii sen tuella.  
Ei jäsenmaksua.



L
IN

D
A

 T
A

M
M

IS
T

O

ALUMNIYHDISTYS | JÄSENKIRJE 202032 ALUMNIYHDISTYS | JÄSENKIRJE 2020 33

ALUMNIT MUKANA 
FUKSISEIKKAILUSSA

A lumnit jalkautuivat jälleen tuoreiden fuksien 
joukkoon 4000 osallistujan Fuksiseikkailussa 

perjantaina 27.9.2019. Helsingin yliopiston ylioppilas-
kunta HYY keräsi opiskelijajärjestöt, yliopiston edus-
tajat ja yhteistyökumppanit yhteen toiminnallisille 
rasteille, joilla fuksit seikkailivat ympäri Helsinkiä.

Mukava tavata fukseja ja myös muita alumneja 
rennos sa tapahtumassa, sanoi yksi osallistujista.

Alumnit tekivät tänäkin vuonna lähimarketin 
kassoista myyntitykkejä ja sijaisopettajista kasvatus-
tieteen tähtiä vauhdikkaalla LinkedIn Superheroes 
-rastilla. Opiskelijoita heräteltiin LinkedIn-alustan 
tärkeään rooliin tulevaisuuden työnhaussa – miten 
omia hyviä puolia voi tuoda esiin ja löytää sen oman 
unelmatyön.

Mukavaa oli olla järjestämässä ja muistella omia 
fuksi aikoja, tiivisti eräs vapaaehtoisista.

Kahdella suorituspisteellä fuksiryhmät saivat luoda 

unelmiensa LinkedIn-profiilin joko ryhmän jäsenelle  
tai kokonaan kuvitteelliselle hahmolle. Alumnien 
ohjauksessa ryhmät loivat profiilit ja sitten esittelivät 
ne vakuuttavasti hyvällä itseluottamuksella. Pääsivät-
pä hahmot myös vastaamaan alumnien tiukkoihin 
kysymyksiin osaamisestaankin. Rastit oli myös suun-
nattu kansainvälisille opiskelijoille, joita kävi rastilla 
usean joukkueen verran. 

Illan aikana päästiin seuraamaan liikuntaohjaajan 
työnäytettä kasaritunnelmissa ja kuulemaan maito-
asiantuntijan näkemyksiä maidon tulevaisuudesta. 
Seikkailipa rastilla myös ruttotohtoreita, lääkäreitä ja 
Itämeren roskiakin.

Rastilla olivat mukana vapaaehtoisina alumneina  
Henri Blom, Johanna Juusela, Irene Jäämaa, 
Hilkka Karvinen, Anneli Kihlström ja Maria 
Saari koski. Kiitos vapaaehtoisille, rastilla riitti  
ääntä, naurua ja oppimista!

AKATEEMISTA  
VAPAAEHTOIS TYÖTÄ

ALUMNIYHDISTYKSEN 
UUDET YHTEYSTIEDOT

ALUMNIYHDISTYKSEN jäsenillä on paljon yliopis-
tolle hyödyllistä erityisosaamista. Yhdistyksen 
toimiston tehtävänä on löytää eri toimiin sopi-
vat osaajat. Jokaisesta tehtävästä on olemassa 
toimeksi anto, työnkuvaus sekä toteuttamistapa  
tiimi-, pari- tai yksilötyöskentelynä. Toimeen 
sitoudutaan vuodeksi 2020, ja pyynnöstä siitä 
saa työtodistuksen.

Esimerkiksi vuonna 2019 yhdistyksen 
jäsenet hoitivat vapaaehtoisina 1000 tuntia 
erilaisia tehtäviä kumppanuusohjelmissa, työ-
ryhmissä, tiedekunnissa, yhdistyksen toimis-
tossa ja useissa yhdistyksen eri tapahtumissa. 

Tehtäviin kuului mm. strategista suunnittelua, 
yritysyhteistyötä, mentorointia, kommentoin-
tia ja luennointia sekä kirjaamista, oikolukua ja 
yhteystietojen selvitystä.

ILMOITTAUDU MUKAAN ja kerro, millaista vapaa
ehtoistyötä olisit valmis tekemään vuonna 
2020 nykyisten ja aiempien opiskelijoiden 
hyväksi ja yliopiston strategisten tavoitteiden 
toteuttamiseksi. 

alumniyhdistys.fi 
tai soita +358 50 4484120

VERKKOSIVUT
www.alumniyhdistys.fi

www.alumnforeningen.fi
www.alumniassociation.fi

S-POSTIT
hy@alumniyhdistys.fi

hu@alumnforeningen.fi
uh@alumniassociation.fi

PUHELINNUMERO
+358 50 4484120
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Kesän kynnyksellä moni opiskelija kaipaa 
käytännöllisiä vinkkejä: miten CV kannattaisi 
sanoittaa, mihin voi omalla opiskelu- ja työ-
taustalla hakea kesätöihin, miten hakemuskirje 
kirjoitetaan?

Oman osaamisen tunnistaminen on usein 
haasteellista vasta työelämään siirtyville. 
Opiskelijoilta löytyy monipuolista osaamista, 
mutta ei välttämättä itseluottamusta kertoa 
siitä. Alumni osaa antaa neuvoja siitä, miten 

Alumni Ambassadorit  
opiskelijoiden tukena

osaaminen tulisi sanoittaa niin, että rekrytoi-
ja tunnistaa sen oikein. Luennot ja opiskelija-
elämä antavat monipuolista osaamista, joka 
ei hahmotu pelkästään kurssin nimestä. Am-
bassadorit voivat siis auttaa monella tavalla.

Ambassador-palvelu tavoittaa erityisesti 
ujoja opiskelijoita, joilla ei ole vielä valmiita 
työelämäverkostoja. Sähköisesti tapahtuva 
kohtaaminen kannustaa opiskelijoita otta-
maan yhteyttä Ambassadoreihin matalalla 
kynnyksellä. Yleensä työelämään liittyvis-
tä asioista puhutaan vain ystävien kesken – 
alumnit voivat kuitenkin tarjota oman näkö-
kulmansa avulla erittäin arvokasta tietoa ja 
apua työelämään oman sosiaalisen verkoston 
ulkopuolelta. 

Alumni ja opiskelija eivät tunne toisiaan 
entuudestaan – eikä tarvitsekaan. Alumnius 
yhdistää. 

Opiskelijat ovat toivoneet saavansa apua 
etenkin oman alansa alumneilta, sillä heillä 
on tietoa siitä, millaisiin tehtäviin opinnot 
voivat valmistaa. Alumniyhdistys kannustaa 
opiskelijoita poikkitieteellisiin kohtaamisiin 
ennakkoluulottomasti – kuten tiedämme,  
on poikkitieteellisyys voimaa työelämässä.  
Linked In:in avulla on helppo hahmottaa 
alumnien uraverkostoja. 

Alumni Ambassador -toiminta on 
nopeam paa ja kevyempää kuin perintei-
nen mentorointi: alumni ei sitoudu mihin-
kään pidemmäksi aikaa eikä häneltä vaadita 
tehtävään kouluttautumista kuten mentorilta.

Ambassadoreille on kaksi vaatimusta: heillä 
täytyy olla LinkedIn-profiili ja heidän täytyy  
sitoutua vastaamaan saamiinsa viesteihin – 
vaikka kertoa, että ei juuri nyt ehdi auttaa. 
Palveluun rekisteröityneille annetaan sala-
sana, jonka perusteella palveluun rekisteröi-
tyneet Ambassadorit tunnistavat opiskeli-
jan. Opiskelijat taas löytävät Ambassadorit 
Alumniyhdistyksen verkkosivuilta ja tunnis-
tavat heidät LinkedIn-profiilista löytyvästä 
kuvauksesta.

ALUMNI: Täytä osallistumis-
lomake yhdistyksen verkko-
sivuilla. Ilmoittautumisen 
jälkeen saat ohjeet liittymisestä 
suljettuun LinkedIn ryhmään 
(voit tehdä sen heti: linkedin.
com/groups/8431519).  
Saat myös ohjeet miten  
osallistua. Opiskelijat ottavat 
sinuun yhteyttä LinkedIn  
alustaa käyttäen.

OPISKELIJA: Ilmoittaudu mukaan täyttä-
mällä liittymislomake Alumniyhdistyksen 
verkko sivuilla niin pääset liittymään 
suljettuun LinkedIn ryhmään. Pääset heti 
verkostoitumaan alumnien kanssa ja ot-
tamaan yhteyttä Alumni Ambassadorei-
hin sinulle välitettävän salasanan turvin. AMBASSADOR

A lumniyhdistyksen vapaaehtoiset 
Alumni Ambassadorit auttavat opis-
kelijoita valmistautumaan työelä-

mään oman kokemuksensa pohjalta. Alumni 
Ambassador -toiminta mahdollistaa kiireisten 
alumnien ja kiireisten opiskelijoiden kohtaa-
misen, sillä kontakti tapahtuu sähköisesti 
LinkedIn-alustalla. Näin molemmat osa-
puolet voivat olla yhteydessä missä ja milloin 
tahansa heille sopii.

TULE MUKAAN! 

linkedin.com/groups/8431519

My NetworkHome Messaging MeJobs
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KOULUTUSOHJELMA-
KUMMIKSI KV-
MAISTERIOHJELMIIN

Helsingin yliopistossa on 
kansainvälisiä opiskelijoita 
vuosittain noin 1 600–

1 700 eli kuusi prosenttia kaikista 
opiskelijoista. Enimmäkseen he 
ovat sijoittuneet englanninkielisiin 
maisteriohjelmiin, joiden määrä 
kasvaa syksyllä 35:een.

– Meiltä maisteriksi valmistu-
neiden kansainvälisten opiske-
lijoiden on kuitenkin vaikea 
löytää Suomesta töitä ja myös 
harjoittelu paikkaa opintojensa 

aikana, kertoo projektiasiantun-
tija ja uraohjaaja Anna Storgårds 
Helsingin yliopiston urapalve-
luista. 

Tietotekniikka-alalla ongelma 
on pienempi, kun suomen kieli ei 
ole keskeinen työväline ja tietotek-
niikka-alalla on runsaasti työmah-
dollisuuksia. Helsingin yliopiston 
suurin tiedekunta on kuitenkin 
humanistinen tiedekunta. Ulko-
maalaistaustaisilla humanisteilla 
ja valtiotieteilijöillä on suuria vai-

keuksia työllistyä Suomeen asian-
tuntijatehtäviin.

Osa maisteriohjelmiin tulevista 
opiskelijoista suunnittelee jäävänsä 
Suomeen pidemmäksi aikaa, kun 
taas osa heistä tulee vain suoritta-
maan tutkinnon ja tarkoituksena 
on palata sen jälkeen kotimaahan.

– Osalla sitten mieli muuttuu 
matkan aikana. He kotiutuvat 
tänne ja löytävät partnerin ja  
haluavatkin jäädä. Havahtujilla 
ongelma on usein se, että he eivät 
alussa panostaneet kovin paljoa 
kieliopintoihin ja verkostoitumi-
seen. Suomessa työpaikat liikku-
vat pitkälti verkostojen kautta, 
kertoo Storgårds.

Helsingin yliopisto on mukana 
Suomen hallituksen vuonna 2017 
käynnistämässä Kansainväliset 
osaajat yritysten kasvun vauhdit-
tajana -hankkeessa. Urapalvelui-
den työntekijät ponnistelevat sen 
eteen, että kansainvälisillä maiste-
riohjelmilla olisi toimivat verkos-
tot työnantajien kanssa. Näin 
opiskelijat saisivat harjoittelu-
paikkoja ja mentoreita yrityksistä. 

– Tärkeää on neuvotella jo 
etukäteen, mitä tukea yritykset 
ja muut työnantajaorganisaatiot 
voivat antaa koulutusohjelmille 
niin että tuki ei olisi riippuvaista 
yksittäisten opettajien aktiivisuu-
desta. Henkilöstö on vaihtuvaa, 
joten on huono tilanne, jos opetta-
jan vaihtuessa kontaktit katoavat, 
Stor gårds sanoo.

Vaikka hankkeessa tähdätään 
kansainvälisten opiskelijoiden 
työllistymiseen, se auttaa yhtä 
paljon myös suomalaisia opiskeli-
joita. Englanninkielisissä maiste-
riohjelmissa noin puolet ovat 
suoma laisia. 

Alumniyhteistyö on Storgårdsin 
mukaan erittäin tervetullutta eri 
muodoissa.

Alumnit voivat jakaa verkos-
tojaan ja työelämäkokemustaan 

ryhtymällä koulutusohjelma-
kummiksi. Tai sitten voi käydä  
kerran vuodessa juttelemassa 
opiskelijoille työelämäkokemuk-
sistaan. Myös perinteinen mento-
rointi, jossa tavataan useasti yhtä 
tiettyä opiskelijaa ja keskustellaan 
hänen kanssaan työelämästä, on 
aina tarpeen.

Parasta tietenkin olisi, jos 
kv-opiskelijalle voi tarjota harjoit-
telupaikan organisaatiossaan.

– Myös päivä yrityksessä -tyy-
liset kurkistukset ovat tervetullei-
ta. Ulkomaalaiselle opiskelijalle 
on arvokasta päästä seuraamaan 
työntekoa. Suomalainen työkult-
tuuri poikkeaa monesta muusta 
maasta siinä, että hierarkia on  
varsin matalaa.  

Kaikessa tässä alumnit voivat  
henkilökohtaisesti tarjota 
apuaan Anna Storgårdsille  
soittamalla 050 415 4595  
tai sähköpostitse  
anna.storgards@helsinki.fi. 

Jos haluat olla työnantajan  
näkökulmasta mukana  
tukemassa kansainvälisten  
opiskelijoiden työllistymistä 
lähetä viesti osoitteeseen  
employerservices@helsinki.fi

”Tärkeää on neuvotella jo 
etukäteen, mitä tukea yritykset 
voivat antaa koulutusohjelmille 
niin että tuki ei olisi riippuvaista 

yksittäisten opettajien 
aktiivisuudesta.” 
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Anna Storgårds.
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Viikin kampus on Suomen 
suurin kestävän biotalouden 

osaamiskeskittymä, varsinkin sen 
jälkeen, kun Suomen ympäristö-
keskus (Syke) muutti sinne noin 
vuosi sitten. Alueella sijaitsevat 
Helsingin yliopiston biotieteiden 
tiedekunnat, Luonnonvarakeskus 
(Luke) sekä Ruokavirasto. 

Nyt kaikki nämä toimijat sekä 
Helsingin kaupunki yrittävät hou-
kutella alueelle ja yhteistyöhön 
kanssaan biotalouden yrityksiä. 
Hanketta koordinoivat Helsingin 
kaupunki ja Helsingin yliopisto.

– Tässä haetaan ratkaisuja  
ympäristö- ja ilmasto-ongelmiin 
ja ihmisten hyvinvoinnin paranta-

VIIKISTÄ RAKENNETAAN BIO-
TALOUDEN YRITYSKESKITTYMÄÄ

miseen. Tarkoitus on houkutel-
la alueelle pääomasijoituksia ja 
luoda uusia työpaikkoja. Mukaan 
kaivataan isoja veturiyrityksiä sekä 
start up -yrityksiä, kertoo Helsingin  
yliopiston Yritysyhteistyö-tiimin 
vetäjä palvelupäällikkö Maarit 
Haataja. 

Tämä on osa myös Helsingin 
kaupungin strategiaa, jossa Viikkiä 
kehitetään elinvoimaisena kaupun-
ginosakeskuksena. Vuonna 2024 
valmistuva raidejokeri parantaa  
nykyisellään bussien varassa olevan  
kampuksen saavutettavuutta.  
Mikäli suunniteltu Viikki–Malmi-
pika raitiotie toteutuu, kisko-
yhteydet paranevat entisestään.

– Yritysten on hyvä herätä jo nyt 
siihen, että tutkimus- ja kehitys-
toimintaa kannattaa rakentaa 
Viikkiin, Haataja sanoo.

Kaupunki sallii kaavoissaan 
Viikkiin paljon uudisrakentamista. 

Hanketta koordinoivat erityis-
suunnittelija Ida Björkb acka  
Helsingin kaupunginkanslian 
elinkeino-osastolta, maa- ja metsä-
taloustieteellisen tiedekunnan 
dekaani Ritva Toivonen sekä 
palvelu päällikkö Haataja.

Yritysyhteistyötiimin blogi:
blogs.helsinki.fi/andaction/
Ota yhteyttä: 
businessteam@helsinki.fi

NORDIC BUSINESS FORUM 2020

AINA
ALUMNIYHDISTYKSEN AINAISJÄSENILLE JÄRJESTETÄÄN 

VERKOSTOITUMISTILAISUUS TAPAHTUMAN YHTEYDESSÄ.

TÄMÄN VUODEN business- ja johtajuus seminaarin 
teema on Rethinking Business. Alumniyhdistyk-
sen Tiedekulmassa itsenäisesti järjestetyssä  
NBF live stream -tilaisuudessa voit seurata 
muiden alumnien ja opiskelijoiden seurassa 
maailman arvostetuimpien johtajien ja menes-
tyneiden vaikuttajien esityksiä.
Esiintyjinä tänä vuonna ovat mm. tieto kirjailija 
Yuval Noah Harari, markkinointi guru Seth Godin 
sekä suomalainen yritys johtaja Björn Wahlroos.

Suoran lähetyksen lomassa järjestetään Speed-
networking, jossa tutustut kuuteen uuteen henki-

löön 15 minuutissa. Tilaisuudessa on mahdollisuus 
nauttia lounasta (40€), hinnasta puolet menee 
lyhentämättömänä Alumniyhdistyksen menestyk-
sekkään ja kunnianhimoisen Alumni Ambassador 
-palvelun tukemiseen. Palvelu tukee Helsingin 
yliopiston opiskelijoiden työllistymistä.

Ke–to 23.9.–24.9.2020
Tiedekulma, Yliopistonkatu 4
Rajallinen määrä paikkoja.  
Ilmoittaudu mukaan Alumniyhdistyksen  
verkkosivuilla.
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Maailman vajaan 20 000 yli-
opiston joukossa Helsingin 

yliopisto sijoittuu lähes kaikissa  
rankingeissa sadan parhaan 
kärkeen (top 0,5 %). Alumnien 
kannattaakin tuoda opintonsa 
Helsingin yliopistossa esiin niin 
ansioluettelossaan kuin muissa 
yhteyksissä.

Helsingin yliopisto saavutti 
vuonna 2019 sijan 63 kansain-
välisesti arvostetussa Shanghai 
Academic Ranking of World 
Univer sities (ARWU) yliopisto-
vertailussa. Laskua oli viime vuo-
teen verrattuna kuusi sijaa. Toi-
sessa kansainvälisesti arvostetussa 
vertailussa – Times Higher Educa-
tion World University Rankings 
(THE) – Helsingin yliopisto nousi 

SADAN PARHAAN JOUKOSSA

SHANGHAI
(ARWU)

QS TIMES  
(THE)

TAIWAN  
(NTU)

US NEWS  
GLOBAL RANKING

VIIDEN RANKINGIN 
KESKIARVO

2019 63 107 96 90 87 88.6
2018 57 110 99 79 92 87.4
2017 56 102 90 81 81 82.0
2016 56 91 91 71 91 80.0

2015 67 96 76 69 100 81.8

2014 73 67 103 68 101 82.2

SHANGHAI
(ARWU)

QS TIMES  
(THE)

TAIWAN 
(NTU)

US NEWS VIIDEN RANKINGIN 
KESKIARVO

MAAILMA 63 (57) 107 (110) 96 (99) 90 (79) 87 (92) 88.6 (87.4)
EUROOPPA 23 (18) 36 (38) 34 (36) 28 (23) 26 (31) 29.4 (29.2)
POHJOISMAAT 6 (3) 4 (4) 2 (4)  3 (3)  3 (4) 3.8 (3.6)

SUOMI 1 (1) 1 (1) 1 (1)   1 (1)  1 (1) 1 (1)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
MUUTOS 

2018–2019

THE EMPLOYABILITY RANKING 103 99 91 72 70 83 48 37 11

HELSINGIN YLIOPISTON SIJOITUKSET KESKEISISSÄ RANKINGEISSA VUOSINA 2014–2019

HELSINGIN YLIOPISTON SIJOITUKSET KESKEISISSÄ RANKINGEISSA MAANTIETEELLISEN ALUEEN 
MUKAAN VUONNA 2019  suluissa edellisen vuoden 2018 tulokset

HELSINGIN YLIOPISTON SIJOITUKSET THE EMPLOYABILITY RANKINGISSA,  
joka kuvaa eri maiden työnantajien käsityksiä yliopistoista valmistuneiden työmarkkinakelpoisuudesta
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sijalle 96, nousua kolme sijaa. US 
News –lehden listaukses sa HY 
saavutti sijoituksen 87,  
parannusta viisi sijaa. 

Viiden tärkeimmän yleisrankin-
gin keskiarvolla (nyt 88,6) mitaten 
yliopiston sijoitukset laskivat nyt 
jo kolmatta vuotta, kun Kiina ja 
muutamat Aasian maat jatkavat 
vähittäistä nousuaan. Yliopis-
toon kohdistuneet rahoituksen 
leikkauk set näkyvät tuloksissa. 
Eniten kehitettävää Helsingin 
yliopistolla on vertailun perus-
teella yhteyksissään yrityksiin ja 
muuhun elinkeinoelämään. Tässä 
asiassa alumnit voivat varmasti 
auttaa!

Uudessa THE Impact Rankin-
gissa, joka julkaistiin ensimmäisen 

kerran keväällä 2019, HY saavutti 
sijan 15. Ranking perustuu YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteisiin.

YKSI POHJOISMAIDEN  

PARHAISTA

Maailman sadan parhaan  
joukkoon mahtui vain joitakin  
pohjois maalaisia yliopistoja.  
Niistä Helsingin yliopiston 
edelle sijoittuivat yleensä Tuk-
holmassa toimiva lääketietee-
seen erikoistunut Karoliininen 
instituutti ja Kööpenhaminan 
yliopisto. Helsingin yliopiston 
taakse jäivät esimerkiksi Uppsa-
lan yliopisto ja Oslon yliopisto. 
HY:n määrärahojen leikkaukset 
näkyvät myös HY:n sijoituksessa 
Pohjoismaissa, sillä HY:n viiden 

rankingin keskiarvo on siinäkin 
ollut viimeisen kolmen vuoden 
ajan laskussa.

Myös Euroopassa Helsingin 
yliopiston sijoitus on kolmen vii-
me vuoden aikana ollut pienessä 
laskussa. Suomessa HY on ollut 
paras kaikissa tärkeimmissä ran-
kingeissa aina ensimmäisen kan-
sainvälisen rankingin julkaisusta 
lähtien. 

VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTETTÄ-

VYYS POHJOISMAIDEN PARAS

Times Higher Education –lehden 
julkaisemassa THE Employability 
rankingissa Helsingin yliopiston 
sijoitus oli 37, parannusta 11 sijaa 
viime vuoteen verrattuna. Ranking  
kuvaa 23 maan työnantajien käsi-

tystä yliopistoista valmistunei-
den työmarkkinakelpoisuudesta. 
Helsingin yliopisto on parantanut 
sijoitustaan vuodesta 2012 alkaen 
lähes joka vuosi. Pohjoismaiden 
keskuudessa Helsingin yliopiston  
sijoitus on nyt ensimmäinen, 
vuonna 2018 sijoitus oli toinen ja 
2017 viides.

MIHIN VERTAILUT PERUSTUVAT?

Kansainväliset yliopistovertailut 
mittaavat useita tekijöitä kuten 
tutkimusten laajuutta ja vaikut-
tavuutta, opetuksen tasoa, yli-
opiston mainetta ja sen kansain-
välisyyttä. Lisätietoja vertailujen 
perusteista yliopiston ranking- 
sivuilta helsinki.fi/fi/yliopisto/ 
menestysta-yliopistorankingeissa.

”Eniten 
kehitettävää 

Helsingin 
yliopistolla 
on vertailun 
perusteella 

yhteyksissään 
yrityksiin 

ja muuhun 
elinkeino-
elämään.” 



ALUMNIYHDISTYS | JÄSENKIRJE 202042 ALUMNIYHDISTYS | JÄSENKIRJE 2020 43

EI IKUISUUSOPISKELIJA 
VAAN JATKUVA OPISKELIJA

R inteen ja Marinin  
hallitusten ohjelmassa 
tode taan, että Suomeen 

toteutetaan jatkuvan oppimisen 
uudistus. Uudistuksella halutaan 
päivittää suomalaisten osaamista 
ja näin nostaa työllisyysastetta.

Jatkuvalla oppimisella tarkoi-
tetaan osaamisen kartuttamista, 

vahvistamista ja päivittämistä läpi 
elämän ja kaikilla elämänalueilla.

Helsingin yliopisto on aloit-
tanut projektin, jossa määritel-
lään, mitä jatkuva oppiminen 
sille tarkoittaa. 

– Alumnit ovat tärkeä kohde-
ryhmä. On helppo lähestyä heitä, 
joille yliopisto on vanhastaan 

tuttu. Haluamme olla alumneille 
osa heidän elämäänsä ja osaami-
sen ylläpitämistä, sanoo jatkuvan 
oppimisen projektipäällikkö Pau-
liina Kupila Helsingin yliopiston 
Opetus- ja opiskelupalveluista. 

Jo nyt kuka vaan voi suorittaa 
Avoimen yliopiston kursseja, katsoa  
videoita, kuunnella podcasteja, 

käyttää yliopiston kirjastoa ja käydä 
kuuntelemassa Tiedekulman tilai-
suuksia (Yliopistonkatu 4).

HY+ järjestää  täydennyskoulu-
tusta ja räätälöi yliopiston tieto-
taidosta koulutuksia ryhmille, 
yrityksille ja julkissektorille. Myös 
yksilöt voivat päivittää osaamis-
taan tai hakea uutta suuntaa työ-
uralleen HY+:n koulutuksissa.

Avoimet verkkokurssit eli 
MOOC:it (Massive Open Online 
Courses) ovat lisänneet suosio-
taan. Opiskella voi vaikkapa 
ohjelmointia tai Suomalaisen 
metsän ekosysteemipalveluita. 

Kuuluisin MOOC on Helsin-
gin yliopiston ja teknologiayritys 
Reaktorin yhdessä luoma avoin ja 
ilmainen verkkokurssi Elements of 
AI (elementsofai.com/fi/). Se opet-
taa tekoälyn perustaidot. Kurssin 
suorittamisesta voi saada kaksi 
Helsingin yliopiston opintopistet-
tä (2 ov), jos kurssin päätteeksi 
ilmoittautuu Avoimen yliopiston 
opiskelijaksi.

Elements of AI käännetään  
vuosien 2020–2021 aikana kaikil le 
Euroopan unionin virallisille  
kielille. Aloite on osa Suomen 
EU-puheenjohtajakautta, ja se 
julkistettiin Brysselissä 10. joulu-
kuuta EU-maiden työministeri-
kokouksen yhteydessä. Investoin-
nin arvo on yli 1,5 miljoonaa euroa.

KAIKENLAISEN jatkuvaan oppimi-
seen kannustavan sisällön määrä 

yliopistolla kasvaa. 
– Jos alumneille tulee loista-

va idea, että millaiselle tiedolle ja 
koulutukselle olisi tarvetta, kan-
nattaa heittää idea ilmaan. Haem-
me alumneja osallistujiksi kehittä-
mistyöpajoihin, Kupila kertoo. 

Helsingin yliopistolla on jo 
paljon jatkuvaan oppimiseen ja 
osaamisen kehittämiseen liittyvää 
tarjontaa. Avoimen yliopiston ja 
HY+:n tarjonnan lisäksi osaamista 
voi päivittää vaikka katselemalla 
yliopiston tuottamia videoita tai 
lukemalla tiedeartikkeleita. 

Nämä kaikki ovat kuitenkin 
hajal laan yliopiston verkkosivuilla. 

Jatkuva oppiminen -projektin  
tavoitteena onkin kehittää yli-
opistolle näkymä, jossa kaikki eri 
kohderyhmille tarkoitettu kou lu-
tus, tapahtumat ja muu osaamisen 
päivittämiseen liittyvä materiaali 
olisi haettavissa yhdestä paikasta. 

– Sinne voisi kirjoittaa haku-
sanaksi vaikkapa ”bioäly” ja sitten 
näkisi, onko siihen liittyvää kou-
lutusta, avointa verkkokurssia tai 
vaikkapa podcasteja, Kupila sanoo.

Jatkuvan oppimisen tarjontaa 
on koottu osoitteessa:
helsinki.fi/jatkuvaoppiminen

Jatkuvan oppimisen ja sen  
tarjonnan kehittämiseen  
pääsee mukaan lähettämällä 
sähkö postia osoitteeseen  
jatkuvaoppiminen@helsinki.fi 

”Haluamme olla 
alumneille osa heidän 

elämäänsä ja osaamisen 
ylläpitämistä.” 
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Helsingin yliopiston alumneja on kaikissa maail-
man kolkissa, mutta löytävätkö nämä alumnit 

toisensa? Paikallisklubit muodostavat helminauhan, 
joka sitoo eri maiden ja kaupunkien alumnit toisiinsa 
ja Helsingin yliopistoon. Klubien jäsenet ovat parhai-
ta lähettiläitä levittämään tietoa Helsingin yliopis-
tosta paikallisissa verkostoissa – niin opiskelijoille, 
yrityksille kuin muiden yliopistojen tutkijoillekin.

Paikallisklubeihin kuuluu yhteensä lähes 400 jäsen tä 
ja määrä kasvaa koko ajan. Alumniyhdistys ja yliopisto 
tukevat paikallis klubeja, mutta toiminta järjestetään 
itsenäisesti. Paikallisklubeilla on yliopistolle suuri mer-
kitys, ja samalla ne on tarkoitettu alumnien verkostoi-
tumiseen. Niissä alumnit voivat solmia uusia ystävyyk-
siä tai elvyttää vanhoja, pitää yllä suomen kielen taitoa 
tai luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

SWEDEN ALUMNI CLUB, STOCKHOLM 
Sweden Alumni Club grundades 2017 och fungerar 
i Stockholmsområdet och samlar alumner från Hel-
singfors universitet som är verksamma i Sverige. 

Rasmus Firon är nybliven styrelseordförande för 
klubben 2020.

– Jag har länge fascinerats av den dubbelhet som 
präglar relationen mellan Finland och Sverige. Å ena 
sidan står våra länder varandra väldigt nära. Det finns 
starka band mellan Finland och Sverige inom alla 
samhällssektorer. Å andra sidan är kunskapen om – 
och i viss mån även intresset för – Finland i Sverige 
på en förbluffande låg nivå. En undersökning år 2017 

visade att hälften av svenskarna har dåliga eller inga 
kunskaper om Finland. En tredjedel av svenskarna har 
aldrig besökt Finland. I nordisk jämförelse är Finland 
underbevakat i medierna i Sverige.

– Det finns många aktörer i Sverige som främjar 
de finsk-svenska relationerna och här tror jag Sweden 
Alumni Club med sitt tvärvetenskapliga nätverk har 
en speciell nisch i att föra samman människor med 
olika yrkesroller, åldrar och bakgrunder i Sverige, fast 
med minst en gemensam nämnare, kopplingen till 
Helsingfors universitet.

EU ALUMNI CLUB, BRYSSEL
Syyskuussa 2017 perustettu Brysselissä toimiva EU 
Alumni Club rakentaa yliopistosta mielikuvaa vah-
vana kansainvälisenä toimijana, ja tarjoaa alumnien 
asiantuntemusta sekä yliopiston että muiden alum-
nien käyttöön.

CHINA ALUMNI CLUB, PEKING
China Alumni Club on suurin paikallisklubeista. 
Se perustettiin lokakuussa 2017 ja toimii Pekingin 
metropolialueella. Helsingin yliopistolla on Kiinassa 
hyvä maine tutkijoiden parissa, mutta opiskelijoista 
harva tietää siitä. Alumnien ja esimerkiksi vaihto- 
opiskelijoiden kertomukset auttavat edistämään 
Helsingin yliopiston mainetta.

Lue lisää paikallisklubeista: 
alumniyhdistys.fi/jasenyys/paikallisklubit

Ke 12.2.2020 klo 17 ja 17.30
Sääennuste tulevaisuudelle 
Nykytaiteen museo Kiasma,  
Mannerheiminaukio 2

SÄÄENNUSTE TULEVAISUUDELLE -näyttely käsitte-
lee ihmisen suhdetta muihin lajeihin aikana, jolloin 
ilmaston muutos ja lajien joukkosukupuutto kaven-
tavat elämän mahdollisuuksia maapallolla. Näyttely 
oli esillä Venetsian biennaalin Pohjoismaisessa pa-
viljongissa 2019. Näyttelyssä ovat mukana suoma-
lainen taiteilijakollektiivi nabbteeri, norjalainen Ane 
Graff ja ruotsalainen Ingela Ihrman.

Alumniyhdistyksen jäsenille on varattu kolme 
opastusta (à 20 hlö) näyttelyyn. Opastukset alkavat 
klo 17.00 (suomen- ja ruotsinkielinen opastus) ja klo 
17.30 (suomenkielinen opastus). Ilmoittaudu halua-
mallesi opastukselle ja maksa osallistumismaksu 
7€ Alumnikaupassa. Sisäänpääsymaksu museoon 
maksetaan omatoimisesti paikan päällä. 

To 16.4.2020 klo 17 ja 17.30
Musiikkimuseo FAME
Mall of Tripla, Fredikanterassi 5A

MUSIIKKIMUSEON perusnäyttelyn ytimenä on avata 
ja tehdä ymmärrettäväksi musiikin moninaisia roo-
leja Suomen omakuvan rakentumisessa 1890-lu-
vulta nykyaikaan. Koko näyttelyä leimaa musiikin 
ykseys: ennakkoluulottomasti kaikentyylistä 
musiikkia yhdistävä ja rinnastava museo tarjoaa 
tilaisuuden uudenlaiseen löytöihin, kohtaamisiin ja 
rajanylityksiin.

Alumniyhdistyksen jäsenille on varattu kolme 
opastusta (à 20 hlö) näyttelyyn. Opastukset alkavat 
klo 17.00 (suomenkielinen ja ruotsinkielinen opas-
tus) ja 17.30 (suomenkielinen opastus). Ilmoittaudu 
haluamallesi opastukselle ja maksa osallistumis-
maksu 7€ Alumnikaupassa. Sisäänpääsymaksu 
museoon maksetaan omatoimisesti paikan päällä. 

ALUMNIEN  
KULTTUURITREFFIT

KANSAINVÄLISIÄ ALUMNIVERKOSTOJA

ILMOITTAUDU ALUMNIYHDISTYKSEN VERKKOSIVUILLA  
TAI TOIMISTOLLE SÄHKÖPOSTITSE.

Ti 10.3.2020 klo 16.30
Designmuseo Arabia
Iittala & Arabia Design Centre,  
Hämeentie 135 A

DESIGNMUSEO ARABIA toimii vuonna 1948 perus-
tetun Arabian museon tiloissa tehtaan ylimmässä 
kerroksessa. Arabian museo sai alkunsa vuonna 
1941 tehtaan taiteellisen johtajan, keramiikkatai-
teilija Kurt Ekholmin aloitteesta. Ekholm perusti 
myös Arabian taideosaston, jonka tehtävä-
nä on kehittää Suomen keraamista kulttuuria. 
Opastuksella tutustutaan muotoilun historiaan 
Design museossa, sen tulevaisuuteen Design Lab 
Galleriassa sekä tähän päivään Arabian Taideosas-
toyhdistyksen tiloissa.

Alumniyhdistyksen jäsenille on varattu kaksi 
opastusta (à 25 hlö) näyttelyyn. Opastukset alka-
vat klo 16.30 (suomen- ja ruotsinkielinen opastus). 
Ilmoittaudu haluamallesi opastukselle ja maksa 
osallistumismaksu 7€ Alumnikaupassa. Osallis-
tumismaksuun kuuluu opastus ja sisäänpääsy 
museoon. 
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KIRJALLISUUSPIIRI

Ma 10.2. klo 17–18 Aino Sibelius keskiössä
Kirjailija Riitta Konttinen kertoo kirjoittamastaan Aino 
Sibeliuksen elämäkerrasta, sen taustoista ja kirjoittami-
sesta. Haastattelijana Touko Siltala. 

Ma 16.3. klo 17–18 Göran Schildtin elämästä ja taiteesta
Kirjailija Henrik Knif kertoo juuri ilmestyneestä Göran 
Schildtin elämäkerrasta, matkakirjailijan nuoruusvuosista 
ja eurooppalaisten ihanteiden rantautumisesta Suo-
meen. Haastattelijana Anna Baijars.

Ma 6.4. klo 17–18 Miten suoratoistopalvelujen  
suosio muuttaa lukutottumuksia?
Maaliskuussa ensimmäistä kertaa jaettavan äänikirja-
palkinto Storytel-awardsin voittajat ja suoratoistopal-
velu Bookbeatin maajohtaja Sari Forsström keskuste-
levat äänikirjojen valtaisasta suosiosta ja siitä, miten 
uudet kirjallisuuden jakelutavat muuttavat lukutottu-
muksia. Haastattelijoina Anna Baijars ja Touko Siltala.

Ma 11.5. klo 17–18 Kuka lukisi maailmankirjallisuutta?
Keskustelua käännöskirjallisuudesta ja suomenta-
matta jääneistä helmistä huippusuomentajien kanssa. 
Suomentaja vieraat vahvistetaan kevään aikana. Haastat-
telijoina Anna Baijars ja Touko Siltala.

Anna Baijars on Gummeruksen toimitus-
johtaja ja kustantaja, joka inspiroituu 
kirjallisuuden lisäksi musiikista, merestä 
ja kirja-alan muutoksista. 

Touko Siltala on Kustannusosakeyhtiö 
Siltalan toimitusjohtaja ja kustantaja. 
Pääosan urastaan hän on työskennellyt 
kotimaisen kaunokirjallisuuden parissa, 
mutta merkityksellinen käännöskirjalli-
suus, elämäkerrat ja muistelmat sekä 
suomalainen historiantutkimus kiinnosta-
vat yhä enemmän.
 

KIRJALLISUUSPIIRIN VETÄJÄT  
JA OHJELMAN SUUNNITTELIJAT: 

ILMOITTAUDU Alumniyhdistyksen verkkosivuilla  
tai toimistolle sähköpostitse.

PAIKKA: Porthania, Suomen Laki –Sali,  
Yliopistonkatu 3.

KIRJA-ARKISTOON on talle tettu WSOY:n 
yli 140-vuotinen historia. Arkiston-
hoitaja Anssi Mäkinen kertoo, mitä  
kaikkea kirjahyllyt pitävät sisällään.  
Opastuskierros kestää noin tunnin, 
ja sen aikana pääsee itse selaamaan 
vanhoja kirja-aarteita. Arkisto sijaitsee 
osoitteessa Mannerheiminkatu 20 A,  
mikä on ihan keskustan kupeessa. 
Tunnelmalliseen Vanhaan Porvooseen 
kävelee muuta massa minuutissa.
Ti 7.4.2020 klo 17

Lämpimästi tervetuloa!

Alumniyhdistys järjestää osallistujille 
yhteisen bussi kuljetuksen Porvooseen.  
Ilmoittaudu Alumniyhdistyksen 
verkko sivuilla tai toimistolle  
sähkö postitse. 

VIERAILU WSOY:N  
KIRJA-ARKISTOON 
PORVOOSEEN

Pe 29.5.2020 klo 19
Vincenzo Bellini: Norma -ooppera
Sellosali, Kauppakeskus Sello,  
Soittoniekanaukio 1 A, Espoo

NORMA ON Vincenzo Bellinin kaksinäytöksinen 
ooppera, jonka libretisti on Felice Romani. Teos 
sai ensi-iltansa Milanon Teatro alla Scala -ooppe-
ratalossa 26. joulukuuta 1831. Tapahtumat kerto-
vat roomalaisen prokonsulin Pollionen rakkaus-
suhteesta Normaan sekä nuoreen Adalgisaan. 

Tässä ohjaaja Ville Saukkosen ohjaamassa 
teoksessa tapahtumat sijoittuvat Keski-Aasiaan 
2000-luvulle, maahan, jossa valloituksen jälkeen 
kytee kapina ja jossa kahden eri kulttuurin väli-
nen rakkaus on rikoksista suurin. Monikulttuuri-
suus ja suvaitsevaisuus ovat ajassamme läsnä ja 
teos peilaa ajankohtaisesti näitä teemoja. Tämä 
ooppera esitettiin jo v. 2018 loppuunmyydyille 
katsomoille. Suuren kysynnän vuoksi se päätet-
tiin esittää uudestaan.

Ennen esitystä järjestetään Alumniyhdistyksen 
jäse nille klo 18 ennakko- ohjelma, jossa ooppera-
laulaja Laura Leisma (kuvassa) kertoo teoksen 
taustasta ja juonesta.

Alumniyhdistyksen jäsenille on varattu 100 lip-
pua esitykseen. Alumnilipun hintaan 43€ sisältyy 
ennakko-ohjelma. Liput lunastetaan omatoi-
misesti 30.4. mennessä Lippupisteen myynti-
paikoista, joiden tiedot löytyvät nettisivuilta 
Lippu.fi (esim. Stockmannin myymälät, R-kioskit, 
ym.). Käytä koodia 764-9915549.
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FÖRELÄSNINGSSERIEN 
”REDAN DE GAMLA GREKERNA...”

– ASPEKTER PÅ DEN EUROPEISKA IDENTITETEN

Torsdag 26.3 kl. 17,  
Porthania PII (Universitetsgatan 3)
Professor Pauliina Remes: Jaget, 
självkunskap och självundersökning: 
arvet från antiken

Onsdag 1.4. kl. 17, 
Porthania PII (Universitetsgatan 3)
FD Timo Tuomi: Olemmeko kaikki 
kreikkalaisia? Suomalaisia arkkitehteja 
kulttuurin juurilla

Onsdag 22.4. kl. 17, 
Aurora sal 230 (Brobergsterassen 10)
Konstnär Tero Laaksonen: Moto Guzzi, 
Nike och Meander

Onsdag 6.5. kl. 17,  
Porthania PII (Universitetsgatan 3)
FD Henrik Knif: Resor i det obekanta. 
Göran Schildt vid den klassiska 
världens gräns – aspekter på den 
europeiska identiteten.

Denna föreläsningsserie är ett sam-
arbete mellan Christine och Göran 
Schildts stiftelse och Alumnföreningen 
vid Helsingfors universitet.

Uttrycket redan de gamla grekerna... används 
då man hänvisar till något antikt och vill 

ge tyngd till sitt uttalande. Detta gamla talesätt 
vittnar om den betydelse antiken haft för Väster-
landet. Kulturen som greker och romare skapade 
har levt vidare under senare tidsperioder, utveck-
lats, förändrats och anpassats. Man kan påstå 
att rötterna till den europeiska identiteten 
hittas bl.a. i den antika grekiska traditionen 
och i det judisk-kristna kulturarvet, arabvärl-
dens betydelse inte heller att förglömma.

Föreläsningsserien, som är en fortsätt ning på 
höstens serie Mobilitet på Medelhavet under anti-
ken, lyfter fram den europeiska identiteten från 
olika perspektiv. Temat är något av en paradox 
då den europeiska identiteten bygger på en lång 
historia samtidigt som den tar avstånd från ett 
blodigt förflutet, kolonialism och världskrig.

Pauliina Remes inleder serien med en före-
läsning om den europeiska identitetens ut-
veckling från antiken till idag, Timo Tuomi 
behandlar temat ur arkitekturens synvinkel och 
Tero Laaksonen ur konstens. Sist, men inte 
minst, presenterar Henrik Knif den europeiska 
identiteten ur Göran Schildts synvinkel. Knif ut-
kommer i mars 2020 med en biografi om  
Göran Schildt. 

Serien avslutas med en alumnresa till Sicilien  
i oktober 2020. Läs mera på sidan 51.

Matkustin Iraniin lokakuussa 2019. Bussi kuljetti 
34 tiedonnälkäistä alumnia yli tuhannen kilo-

metrin verran Teheranista etelään Shirazin kaupun-
kiin. Matkan varrelle osui kaupunkeja moskeijoineen, 
puutarhoja palatseineen ja karavaanien levähdyspaik-
koja. Puutarhoille oli ominaista veden loputon solina 
ja äärimmilleen harmonisoitu suunnittelu.

Paikallisen oppaan Teheranin yliopiston arkelogi 
Karan Jamin lisäksi kuulimme matkan asiantuntija-
luennoitsijan, FT Inka Nokso-Koiviston esityksissä 
niin faktaa kuin tarinoita yli 2500 vuoden historian 
varrelta ja opimme ymmärtämään sunnalaisen ja shiia-
laisen islamilaisuuden vivahde-eroja. Suurlähettiläs 
Keijo Norvanto luennoi terävästi Iranin poliittisesta 
tilanteesta ja maan ydinaseohjelman vuoksi langetettu-
jen kauppapakotteiden vaikutuksesta Iranin kansaan. 
Etenkin aivovuoto on suuri ongelma. Silti yliopistojen 
taso on korkea. Opiskelijoista naisia on 65 %. 

Syvä uskonnollisuus ilmeni niin moskeijoiden suu-
ressa määrässä kuin naisten pukeutumisessa mustiin 
kaapuihin. Matkatessa kohti etelää kaavut osin vaih-
tuivat värikkäiksi kuvankauniiden naisten yllä. 

Kaikkialla oli erittäin siistiä, ruoka oli kasvispai-
notteista ja alkoholia ei tarjottu. Kerjäläisiä ei nä-
kynyt eikä kukaan käyttäytynyt uhkaavasti, vaan 
seuruettamme tultiin uteliaasti tervehtimään. Toisin 

kuin viestimissä annetaan ymmärtää, emme nähneet 
missään sotilaita tai poliiseja. Tunsimme olomme 
turvalliseksi, mikä osin johtui siitä, että Alumniyh-
distyksestä Jenny Österman seurasi kulkuamme.

Mieleenpainuvin paikka oli Persian vanha pääkau-
punki Isfahan. Vuonna 1060 rakennetulla Khajoo- 
sillalla ihmiset meditoivat seuraten eri suuntiin 
virtaavaa vettä. Meidan Emam oli ehkä kaunein 
näkemäni aukio. Sitä ympäröivät palatsit, moskeijat 
ja talojonot, joiden toinen kerros oli vailla virkaa, ra-
kennettu vain harmonian vuoksi. Hallitsijan palatsin 
musiikkihuoneen mestarillinen akustiikka innosti 
meidät ex tempore laulamaan ”Kalliolle kukkulalle”.

Olen toiminut liki 15 vuotta Alumniyhdistyksen – 
tieteen ja käytännön kohtaamispaikan – kehittämisek-
si. Keskiössä on ollut yhtäältä jäsenistön poikkitieteel-
lisen osaamisen lisääminen ja kiitollisuuden kanavointi 
yliopistolle ajan, kritiikin, osaamisen ja lahjoitusten 
muodossa. Ja nyt vasta tällä matkalla kunnolla oival-
sin, kuinka paljon alumnit voivat saada toinen toisil-
taan oppia ja iloa. Lämmin kiitos siitä matkatovereille 
ja yhdistykselle.

Susanna Miekk-oja
Matemaattis-luonnotieteen alumni
Tutustu matkaan tarkemmin: alumniyhdistys.fi

ALUMNIMATKA TUHANNEN JA 
YHDEN YÖN TARINOIDEN MAISEMIIN
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Ikimuistoisia kokemuksia alumnien ja 
akateemisten asiantuntijoiden seurassa.

ALUMNIMATKAT  
– SEIKKAILU, JOLLA ON TARKOITUS

Ilmoittautumiset ja tiedustelut sähkö postitse matka toimisto Axtoursille,  
alumni@axtours.fi. Lisätietoa puhelimits e numerosta +358 40 483 4950.

YKSI EUROOPAN arvostetuimmista klassisen musii-
kin festivaaleista on Dresdner Musikfestspiele. Alum-
nimatka musikkifestivaaleille, Meisseniin ja Leipzi-
giin tehdään 5.–9.6.2020. Dresdenissä tapaamme 
suomalaisen maailmankuulun sopraanon Camilla 
Nylundin ja kuuntelemme hänen harjoituksiaan.

Semper oopperassa kuulemme Bedrich Smetanan 
oopperan ”Die verkaufte Braut” ja Palais Grosser 

Garten Dresden -linnassa Camilla Nylundin  
konsertin. Hän esittää pianisti Helmut Deutschin  
kanssa Brahmsin, Dvorakin, Straussin ja 
Sibeliuk sen musiikkia. Matkan aikana ristei-
lemme myös Elbe-joella ja tutustumme kahteen 
mahtavaan barokkilinnaan. Lisäksi vierailemme 
museois sa, kirkoissa ja taidenäyttelyissä sekä mais-
telemme paikallisia viinejä.

DRESDENIN MUSIIKKIFESTIVAALI

KIEHTOVA LIBANON
VÄLIMEREN HELMI, myrs-
kyisän lähihistorian koke-
nut Libanon, on upea 
vierailukohde. Alumni-
yhdistys järjestää matkan 
Liba noniin 17.–24.10. ja 
24.–31.10.2020. Maalla 
on pitkä ja rikas historia, 
ja se on täynnä kiehtovia 

nähtävyyksiä ja elämyksiä. Libanonin pääkaupunki, 
Lähi-idän Pariisiksi kutsuttu Beirut, on maahan  
tutustumiselle täydellinen tukikohta. Kaupunki 
on yksi Lähi- idän kansainvälisimmistä ja vapaa-

mielisimmistä suurkaupungeista. Libanonin matko-
jen asiantuntijaoppaana toimii Helsingin yliopiston 
assyriologian dosentti Raija Mattila, joka toimii  
vielä kevään ajan Suomen Lähi-idän instituutin 
johtaja na Beirutissa. 

Maa tarjoaa monenlaisia erilaisia nähtävyyksiä  
kuten esim. antiikin roomalaiskaupunki Baalbek, 
jossa sijaitsee Bacchuksen temppeli, maan etelä osassa 
sijaitseva Tyroksen kaupunki, joka on tunnettu 
mosaiikkikaduistaan ja antiikin ajan suuresta  
hippodromista sekä pohjoisessa sijaitseva Tripolin  
rannikko kaupunki, joka on tunnettu makeisistaan  
ja perinteisistä oliivisaippuoistaan. 

KAUKAISET MARQUESAS-SAARET

SISILIA VÄLIMEREN SULATUSUUNI 

TAHITIN MARQUESAS-SAARET ovat se osa Polynesiaa, joka sijaitsee kau-
kana turistivirroista. Alumnimatka 19.11.–7.12.2020 on jännittävä seik-
kailu taiteilija Paul Gauguinin maisemiin. Risteilyaluksella m/s Paul 
Gauguin, jolla matkustamme 13 päivän ajan Polynesian ainutlaatuisessa 
saaristossa Tyynellämerellä, luennoivat amerikkalainen taidehistorioitsija  
Caroline Boyle-Turner sekä antropologi Mark Eddowes. Laivan emän-
tänä toimii HY:ssä opiskellut Pia Neekzad. Vierailemme mm. Fatu 
Hival la, joka tunnetaan Thor Heyerdahlin tutkimusmatkakohteena.

Matkaohjelma sisältää myös vierailun sukeltajien mekkana tunnet-
tuun Tuamotun saaristoon sekä muutamiin Seurasaarten tarun-
hohtoisimpiin satamiin. Pääsemme nauttimaan vitivalkoisista hiekka-
rannoista ja kauniista laguuneista sekä tutustumme trooppisiin 
sademetsiin, tuliperäisiin vuoriin ja harvinaisiin kalalajeihin.

ALUMNIYHDISTYKSEN JÄSENET matkaavat Syrakusaan ja Paler-
moon 10.–18.10.2020 tutustumaan Väli meren antiikin historiaan. 
Asiantuntijana matkalla on Christine ja Göran Schildtin säätiön 
puheen johtaja Thomas Thesleff. 

Sisilia on ollut historian aikana sekä suurten sivilisaatioiden kes-
kipiste että laiminlyöty siirtokunta. Sieltä on lähdetty maailmalle ja 
sinne on asetuttu asumaan. Välimeren tapahtumat ja vallan pitäjät 
ovat muokanneet alueen kulttuuriperintöä ja vaikuttaneet alueen 
vaurauteen. Vaikka Sisilia on nykyään vakiintunut osaksi Italiaa, 
sillä on edelleen autonominen asema ja oma kulttuuri. Matka on osa 
säätiön ja yhdistyksen yhteistyössä järjestettyä luentosarjaa.
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A lumniGolf VI pelattiin 28.5.2019  
Espoon Golfseuran vanhalla kentällä.  

AlumniGolf VI keräsi 40 kisailijaa. Kentällä  
on pelattu aikoinaan Euroopan Challenge 
Tourin edeltäjän Nordic Tourin osakilpailu-
ja. Kenttä olikin hyvin haasteellinen pelaa-
jille saadun palautteen mukaan. Haasteelli-
suudesta huolimatta tulostaso oli varsin 
kohtuullinen ja voittajat saatiin selville. Pää-
kilpailuna oli henkilökohtainen pistebogey 
täysin tasoituksin. Lisäksi pelattiin kaksihen-
kisin joukkuein best ball -kisa. Erikoiskisoina 
olivat ”lähimmäksi lippua” ja ”suorin draivi”.

Kenttänä Espoo Golf oli AlumniGolfille  
uusi ja ilmeisesti myös haastavin. Espoo  
Golfin toinen kenttä Gumböle Golf olisi ollut 
toinen vaihtoehto. Sopivan matkan päässä on 
vielä monta kenttää AlumniGolf VII kisa-
paikaksi ja toivomuksia voi esittää järjestä-
jälle. Kisan jälkeen nautittiin klubin ravinto-
loitsijan kattama herkullinen buffet-lounas 
asiaan kuuluvin virvokkein. Jälkipelit käytiin 
iloisella mielellä muistellen onnistumisia  
kisan tuoksinassa. Tasoitukset näyttivät  
tulos luettelon mukaan olevan kohdallaan.

Ikuisesti kiertävään kiertopalkintoon sai 
viidentenä nimensä Johan Karlsson Hirsala 
Golfista pelaten 38 pistettä. Kisa oli kyllä tosi 
tiukka, kolme ensimmäistä olivat pisteen si-
sällä: Mika Suikki ja Paav o Pitkänen pelasi-
vat 37 pistettä. Lisäksi tasoitukseensa pelasivat 
Ilkka Heiskanen ja Nils-Henrik Wasenius 
(kuvassa), jonka lahjoittamasta Nissen maljas-
ta kisailivat yli 70-vuotiaat. Lahjoittaja korjasi 
palkinnon vuodeksi palkintokaappiinsa, ja 
siitä kisataan ensi vuonna uudestaan.

Erikoiskilpailuissa lähimmäksi lippua 
löi Mika Suikki 3,34 metrin etäisyydelle. 

Suorimman draivin löi Heikki Venho, 
etäisyyttä väylän keskiviivaan oli 62 cm. 
Joukkue best ball -kisan voitti pari Johan 
Karlsson ja Nils-Henrik Wasenius 47 pis-
teellä. Seuraavina olivat parit Ann-Mari 
Talvitie ja Vesa Talvitie (olivat toisilleen 
vieraita samasta sukunimestä huolimatta) 
ja Jaakko ja Airi Kalela. Parhaan scratch- 
tuloksen löi Mika Suikki. Parhaat palkittiin  
ja loput palkinnot arvottiin paikalla ole-
vien kisaan osallistujien kesken.

Parikilpailun osalta huomattiin, että parin 
muodostus on tehtävä osallistumisilmoituk-
sen yhteydessä. Vaihtoehtoina ollut parin 
nimeäminen järjestäjän toimesta on osoit-
tautunut hankalaksi eli jos haluaa osallistua 
AlumniGolf VII parikilpailuun, on parit va-
littava ilmoittautumisen yhteydessä. Nissen 
maljasta kisataan uudestaan, ja harkinnassa 
on kentän lyhentäminen 70+ -vuotiailta.

Jaakko Suomela 
Yhdistyksen golf-vastaava

Tietojenkäsittelytieteen alumni

AlumniGolfiin osallistui niin alumneja  
kuin yliopiston henkilökuntaa.

ALUMNIGOLF
TIETEEN JA KÄYTÄNNÖN  

KOHTAAMISPAIKKA

ALUMNIGOLF VII 
KE 27.5.2020

Syömme yhteisen lounaan  
pelin jälkeen. 

Ilmoittaudu mukaan  
ja osta pelipaikka:  
alumnikauppa.fi

Jäsenetuna -25 % kaikista SKS:n kirjoista
verkkokaupassa ja kirjakauppa Tiedekirjassa

Kiinnostavia
uutuuksia

Kansanperinnettä
ja mytologiaa

Lukijoiden
suosikkeja

Kirjakauppa Tiedekirjassa saat alen-
nuksen näyttämällä kassalla Alumni-
yhdistyksen jäsenkorttia. Palvelevasta 
pienestä kirjakaupasta löydät Helsin-
gin kiinnostavimman kirjavalikoiman.
Snellmanin katu 13, Helsinki
www.tiedekirja.fi

Alennuksen saat verkkokaupastamme sekä kirjakauppa Tiedekirjasta

Saat alennuksen SKS:n 
verkkokaupasta käyttämällä 
ostoskorissa koodin
ALUMNIETU. Yli 60 euron 
tilaukset ilman postikuluja. 

www.kirjat.finlit.fi
ALUMNIYHDISTYS | JÄSENKIRJE 202052



ALUMNIYHDISTYS | JÄSENKIRJE 202054 ALUMNIYHDISTYS | JÄSENKIRJE 2020 55

MONIPUOLISIA  
JÄSENETUJA

@ArtHouseKustantamo @ArtHouse_Jalava @arthousekustannus

ART HOUSE   

ART HOUSE  jalava  tietosanoma
Bulevardi 19 C, 00120 Helsinki | www.arthouse.fi | info@arthouse.fi

25%
ALUMNI2020

Tietoa, elämäntarinoita 
ja puhuttelevia ilmiöitä. 
Art Housen laadukkaat kirjat jäsenetuna  
alumneille. Saat edun kaikista Art Housen ja 
Jalavan kirjoista Art Housen verkkokaupassa 
käyttämällä kampanjakoodia ALUMNI2020.  
Etu sisältää toimituskulut. 

RSO:N KONSERTTILIPPUJA – SÄÄSTÄ 10 %

Radion sinfoniaorkesteri on Yleisradion orkesteri, 
jonka tehtävänä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. RSO tekee yhdistyksen jäsenille 
vuosittain vaihtuvia tarjouksia. Jäsenetuna saat  
kevään 2020 konserttien normaalihintaisista kerta-
lipuista 10 % alennuksen. Kertalippujen hinnat ovat 
32€ / 27€ / 22€ (huom. 16.1. & 17.1. 42 / 37 / 32€). 
Konserttiohjelma löytyy RSO:n verkkosivuilta ja yhdis-
tyksen jäsenetusivuilta. Lippuja voi ostaa Ticketmaste-
rin myyntipisteistä, jolloin lipun hintaan lisätään palve-
lumaksu 3–3,50€ / lippu. Musiikkitalon lipunmyynnissä 
ei veloiteta palvelumaksua. Näytä kassalla sähköistä tai 
paperista jäsenkorttia hyödyntääksesi etua.

KULTTUURI JA TAPAHTUMAT

LIPPUJA VAIHTUVIIN KANSALLISTEATTERIN 
NÄYTELMIIN – JOPA -35 %

Kansallisteatteri on Helsingin ytimessä sijaitse-
va suomalaisen teatterin lippulaiva, joka tarjoaa 
ajatuksia ja tunteita herättävää laatuteatteria 
aina uudesta kotimaisesta draamasta ikivihreisiin 
klassikoihin – tervetuloa kokemaan, oivaltamaan ja 
inspiroitumaan live-taiteen äärelle. 

Alumniyhdistyksen yhteistyökumppanina Kan-
sallisteatteri tarjoaa vaihtuvia erikoistarjouksia ja 
kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin. Kevään etuna mm. 
Paavo Westerbergin Sinivalas, katso s. 11. Näistä 
erikoistarjouksista tiedotetaan yhdistyksen verkko-
sivuilla, sähköpostitse ja sähköisessä jäsenkortissa. 

WANHA SATAMA – 10 % ALENNUSTA  
ENSIMMÄISEN TAPAHTUMAN TILAVUOKRASTA

Wanha Satama on tapahtumatalo Helsingin Kataja-
nokalla, jossa on mahdollista järjestää monipuolisia 
tapahtumia, kuten yritystilaisuuksia, konferensseja, 
kokouksia, häitä, illallisia, yksityistilaisuuksia, messuja,  

näyttelyitä, hyvinvointitapahtumia, seminaareja,  
tuotelanseerauksia, lehdistötilaisuuksia, koulutuksia 
tai kuvauksia. Helsingin yliopiston alumniyhdistyk-
sen jäsenenä saat 10 % alennuksen ensimmäisen 
tapahtuman tilavuokrasta. Jäsenetuna saat myös 
veloituksetta kaksi tuntia apua tapahtumakoordi-
noinnissa ennen tapahtumaa. Wanhassa Satamassa 
uskotaan, että tapahtuman järjestäminen voidaan 
tehdä helpoksi. Saat tarvittaessa kaiken valmiina 
yhdestä paikasta: henkilökohtaisen palvelun sekä 
räätälöinnin, tilat, ruoka- ja juomatarjoilut, tekniikan 
ja ohjelman. Valittavana on useita tiloja 30–3700 m2.
Luo onnistunut tapahtuma Wanhassa Satamassa 
vuonna 2020. Ota yhteyttä: Marja Jarenko,  
marja@wanhasatama.fi, +358 50 406 0695 tai 
Janne Siponen, janne@wanhasatama.fi,  
+358 50 472 8212.
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ART HOUSEN JA JALAVAN KIRJAT  
– KAIKKI -25 %

Art House Oy on Paavo Haavikon perustama 
kustantamo, joka julkaisee vuosittain noin 
50 uutta laadukasta tieto- ja kaunokirjaa 
kolmen eri nimen alla: Art House, Kustannus 
Jalava ja Tietosanoma. Valikoimaan kuuluu 
niin kotimaista kuin käännettyäkin yleistä tie-
tokirjallisuutta ajankohtaisista, populaareista 
aiheista, kiinnostavia henkilöhistorioita ja 
yleistajuista tiedettä sekä kaunokirjallisuutta. 
Alumni yhdistyksen jäsenetuna saat 25 % 
alennuksen kaikista Art Housen ja Jalavan 
kirjoista verkkokaupassa. Tarjoamme lisäksi 
toimituskulut verkkokauppaostoksissa. 
Teemme myös erikoistarjouksia alumneille 
suunnatuissa tapahtumissa. Näistä saat lisä-
tietoa Alumniyhdistyksen kautta.

Verkkokaupassa saat edun käyttämällä  
ostoskorin yhteydessä kampanjakoodia 
ALUMNI2020. Tapahtumissa saat alennuksen 
näyttämällä Alumniyhdistyksen jäsenkorttia. 

 

GAUDEAMUKSEN JULKAISUT – SÄÄSTÄ 25 %

Helsingin yliopiston omistama Gaudeamus on 
yksi maamme johtavista tiedekustantamoista, 
joka palvelee koko suomalaista tiedeyhteisöä 
ja tieteestä kiinnostunutta laajaa lukijakuntaa. 
Gaudeamus julkaisee teoksia yhteiskunta-

tieteen, filosofian, humanististen tieteiden, 
ympäristön, talouden ja kasvatuksen aloilta.
Jäsenetuna saat Gaudeamuksen verkko-
kaupassa kirjoista 25 % alennuksen (gau-
deamus.pikakirjakauppa.fi). Alennus koskee 
myös tarjous- ja alennushintaisia kirjoja. 
Vuoden aikana Gaudeamus myy kirjoja myös 
eri tilaisuuksissa yliopistolla ja tekee erilaisia 
erikoistarjouksia alumneille. Näistä tarjouk-
sista tiedotetaan yhdistyksen verkkosivuilla, 
sähköpostitse ja sähköisessä jäsenkortissa.
Esitä tilaisuuksissa jäsenkorttisi. Verkkokau-
passa alennuksen saa syöttämällä jäsenetu-
koodin ALUMNI2020 kohtaan Lahjakortti/
kampanjakoodi. Yli 60€:n tilaukset saat 
postikuluitta.

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN KIRJAT -20 %

Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Sää-
tiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö 
tuleville sukupolville. Säätiö on kulttuuriteois-
taan palkittu tiedon välittäjä ja merellisen 
sisällön tuottaja. Säätiön Puhdas Itämeri 
-hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konk-
reettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja 
ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. Työtä 
ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus. 

Alumniyhdistyksen yhteistyökumppanina  
John Nurmisen säätiö tarjoaa jatkuvan 20 % 
alennuksen  verkkokaupan kirjoista ja kut-
suja erilaisiin tilaisuuksiin. Näistä tiedote-
taan yhdistyksen verkkosivuilla, sähköpostit-
se ja sähköisessä jäsenkortissa. 

Verkkokaupassa johnnurmisensaatio.fi/
kauppa saat edun käyttämällä ostoskorin 
yhteydessä kampanjakoodia ALUMNI2020.

SANOMAN AIKAKAUSILEHTIÄ  
– SÄÄSTÄ JOPA 40 % 

Sanoma Media Finland on julkaissut lehtiä 
Helsingissä vuodesta 1889, jolloin Helsingin 
Sanomien edeltäjä Päivälehti perustettiin.
Jäsen etuna saat Sanoma Median Life style-
lehtien määräaikaisista 12 kuukauden tilauk-
sista jopa 40 % alennuksen. Printtilehden 
lisäksi saat lukuoikeuden digilehtiin. Tilaus 
tehdään Alumniyhdistyksen verkkosivuilla 
alumniyhdistys.fi/jasenedut. Vuoden aikana 
hintoihin saattaa tulla muutoksia, mutta alen-
nusprosentti pysyy samana. 
Tarjous koskee seuraavia lehtiä: Aku Ankka –
lehti, Aku Ankka Juniori, ET –lehti, ET terveys, 
ET Matkaopas, Gloria, Glorian Koti, Glorian 
ruoka&viini, Hyvä Terveys, Kodin Kuvalehti, 
Meidän Perhe, Me Naiset, Prinsessa, Raken-
nuslehti, SPORT, Suuri Käsityö, Tiede ja 
Vauva. Jokaiseen Lifestyle -lehtien tilaukseen 
liittyy digilehdet.fi -palvelu. Digilehdet.fissä 
pääset lukemaan kaikki Sanoman aikakaus-
lehdet yhdestä paikasta. Palvelusta löydät 
kaikki ilmestyneet lehdet vuoden 2015 alusta 
saakka ja uusin numero kustakin lehdestä jul-
kaistaan palvelussa samana päivänä kuin se 
on kaupoissa ja tilaajillamme. Tilauksesi yh-
teydessä luomillasi Oma Sanoma -tunnuksilla 
pääset kirjautumaan digilehdet.fi -palveluun.

SKS:N JULKAISUT  
– SÄÄSTÄ JOPA 10 €/KIRJA

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) on 
Suomen suurin humanistisen tieto- ja tiede-
kirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuo-
sittain noin 60 uutta teosta suomen kielen  
ja suomalaisen kirjallisuuden, perinteen ja 

historian aloilta. Alumniyhdistyksen jäsene-
nä saat SKS:n normaalihintaisista kirjoista 
25 % alennuksen kirjakauppa Tiedekirjassa 
(Snellmaninkatu 13, Helsinki) ja SKS:n verk-
kokaupassa. Kirjakauppa Tiedekirjassa saat 
alennuksen esittämällä Alumniyhdistyksen 
jäsenkortin. SKS:n verkkokaupassa saat alen-
nuksen käyttämällä ostoskori-sivulla koodin 
ALUMNIETU.

KIRJAT JA LEHDET

ULKOPOLITIIKKA-LEHTI – SÄÄSTÄ YLI 6€

Ulkopolitiikka on palkittu laatulehti, joka syven-
tää kansainvälisestä politiikasta ja taloudesta 
käytävää keskustelua Suomessa. Jäsenetuna 
saat lehden tilauksesta 15 % alennuksen. Vuo-
sikerran hinta on jäsenille 35,70€ (norm. 42€). 
Tilaukseen sisältyy yksi vapaavalintainen aiem-
min ilmestynyt numero sekä mobiililaitteille  
sopivan verkkolehden lukuoikeus. Tilaukset 
tehdään numeroon 09 432 7707 tai sähköpos-
titse asiakaspalvelu@ulkopolitiikka.fi. Mainitse 
tilatessasi Alumniyhdistyksen jäsenyydestä.
Lehteä julkaisee Ulkopoliittinen instituutti, 
joka järjestää kansainvälisiä suhteita ja Euroo-
pan unionia käsitteleviä keskustelutilaisuuksia 
ja seminaareja. Osaan näistä on varattu kiintiö 
yhdistyksen jäsenille. Lisätietoja ajankohtai-
sista tapahtumista löydät Alumniyhdistyksen 
verkkosivuilla.

JU
K

K
A

 N
U

R
M

IN
E

N



ALUMNIYHDISTYS | JÄSENKIRJE 2020 59

BUSINESSLEHTI FORUM - SÄÄSTÄ 46€

Forum on ainoa ruotsinkielinen liikkeenjohdon 
ja elinkeinoelämän businesslehti Suomessa.  
Jäsenetuna saat 50 % alennuksen koko vuo-
den tilauksesta. Erikoistarjous sisältää 10 nu-
meroa alumnihintaan 50€ (norm. 96€). Tilaus 
tehdään Alumniyhdistyksen verkkosivuilla hel-
sinki.fi/fi/alumniyhdistys/jasenedut. Hyödynnä 
etu syöttämällä alennuskoodi ”Alumnförenin-
gen vid HU” tilauslomakkeen alareunaan.

YLIOPPILASLEHTI – SÄÄSTÄ 14€

Ylioppilaslehti kertoo yhteiskunnan, kulttuu-
rin ja opiskelijaelämän kiinnostavista ihmisistä 
ja ilmiöistä ennen kuin muut mediat ovat nii-
hin ehtineet havahtua. Lehti tarjoaa jatkuvasti 
uusia, ravistelevia näkökulmia maailman asioi-
hin. Ole edelläkävijä, tilaa Ylioppilaslehti!
Alumniyhdistyksen jäsenet saavat lehden 

kestotilauksen erikoishintaan 14,50€ / 
vuosi (norm. 28,50€). Tilaus sisältää kuusi 
paperilehteä kotiin kannettuna.

YLIOPISTO-LEHTI JÄSENHINTAAN 

Yliopisto on tiedelehti kaikille Helsingin 
yliopistosta. Se esittelee viimeisimmät tutki-
mukset, ajattomimmat analyysit, tietä-
vimmät tutkijat ja ihastuttavimmat ilmiöt. 
Jäsenetuna saat Yliopisto-lehden tammi-
kuun numeron kotiin kannettuna 36€ 
jäsen maksulla. Koko vuosikerran 
saat kotiisi jäsenetuhintaan 14€ 
(norm. 50€). Tilaus maksetaan 
jäsenmaksun yhteydessä, valit-
se jäsenmaksu 50€. Yhdis tyksen 
jäsenyys on edullisin tapa saada 
Yliopisto-lehden vuosikerta.

KIRJAT JA LEHDET

kauppa.gaudeamus.fi

Tutkittua tietoa 
jäsenetuhintaan

Koko valikoimasta 
tarjouskoodilla ALUMNI2020-25%

UNICAFÉ -LOUNAS – SÄÄSTÄ PÄIVITTÄIN 3 € 

Opiskelijoiden perustama UniCafé on vuosi-
kymmenet varmistanut, että jokaiselle opiske-
lijalle on tarjolla terveellistä ruokaa edullisesti. 
Jäsenetuna saat lounaan henkilökunta hintaan 
5,90–7,40€ (norm. 8,80–9,50€) kaikissa 
Uni Cafén ravintoloissa. Monipuolinen lounas 
sisältää pääruoan lisäksi juoman, leipäpöydän, 
lisäkesalaatit sekä valinnaisen kahvin, teen tai 
jälkiruoan. Koe opiskeluajan nostalgiaa, syö 
maukas ja edullinen lounas ja seurustele sekä 
opiskelijoiden että yliopiston henkilökunnan 
kanssa. Näytä kassalla sähköistä tai paperista 
jäsenkorttia hyödyntääksesi etua. Tule käymään 
uudistetussa Ylioppilas aukion ravintolassa!

RUOKA JA JUOMA
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UNISPORT-KAUSIKORTTI – SÄÄSTÄ 122€

Opiskelijaliikunnasta vuonna 1967 alkanut 
UniSport on Helsingin yliopiston, Aalto- 
yliopiston ja Hankenin yhteinen liikunta- ja  
hyvinvointipalveluorganisaatio, joka toimii kuu-
della yliopisto kampuksella. Ryhmäliikunnasta 
innos tuneille tarjolla on yli 40 lajia matalan kyn-
nyksen tunneista haastavampiin harrastuksiin.  
Jäsen etuna saat kausikortin koko vuodeksi  
etu asiakashintaan 486€.

KAUSIKORTILLA SAAT 

•  kuntosalin ja ryhmäliikuntatuntien lisäksi vapaan 
käyttöoikeuden kausikortin mukaisina aukiolo-
aikoina 

•  palloilun rento- ja pelurivuorot
•  varausoikeuden kausikorttiin kuuluviin palve-

luihin
•  yhden (1) kuukauden maksuttoman lomava-

paan 12 kk:n kausikorttilaisille (ei koske Alum-
niFukseja)

•  maksuttoman kortin jäädytyksen palveluehdois-
ta mainituista syistä (esim. väli aikainen muutto)

•  7 päivän tyytyväisyystakuun.
Etu ei koske kenttä- ja salivarauksia. Tarkem-
mat ehdot ja muiden palveluiden hinnat ovat 
UniSportin hinnastossa. 

KOKOPÄIVÄKORTTI JÄSENILLE

12 kk 486€ (norm. 608€)
4 kk 185€ (norm. 218€)
1 kk 51€ (norm. 60€)

PUOLIPÄIVÄKORTTI JÄSENILLE 

12 kk 389€ (norm. 486€)
4 kk 158€ (norm. 185€)
1 kk 43€ (norm. 51€)

ALUMNIFUKSEILLE – SÄÄSTÄ 416 €

Alumniyhdistyksen AlumniFukseille UniSport 
tarjoaa erityisedun: kausikortti koko vuodeksi  
henkilöstö  hintaan 192€ (norm. 608€) ja kurssit 
sekä hieronnan etuasiakashintaan (etu ei sisällä 
kenttä- ja salivarauksia). Mikäli valmistumi-
sestasi on kaksi vuotta tai vähemmän, olet 
AlumniFuksi. Yhden (1) kuukauden maksuton 
lomavapaa 12 kk:n kausikorttilaisille ei koske 
AlumniFukseja. Esitä kassalla jäsenkortti sekä 
tutkintotodistus.   

UNISPORT SUOSITTELEE JÄSENILLE

UniSportin kursseilla pääset tutustumaan uusiin 
liikuntamuotoihin ja saat inspiraatiota liikkumi-
seesi. Järjestämme vuosittain yli 100 erilaista 
liikuntakurssia, esimerkiksi:

•  Tanssi-, jooga- ja pilateskurssit, mm. aikuis-
baletti, astanga, House

•  Kuntosalikurssit, mm. Cross Trainingin alkeet, 
Kuntosalistartti 

•  PT pienryhmät, mm. Pysyvästi kuntoon, 
Tehokiin teytys, Terve selkä

•  Ulkoliikunta- ja palloilukurssit, mm. Kävelystä 
juoksuun, tenniksen alkeet

TUTUSTU LIIKUNTAKESKUKSIIN  

– ENSIMMÄINEN KÄYNTIKERTA ON MAKSUTON!

•  UniSport Kluuvi (Yliopistonkatu 4):  
ydinkeskustan suurin kuntosali, ryhmälii-
kuntaa, sisäpyöräilyä, hierontaa, personal 
training –palveluita

•  UniSport Kumpula (Väinö Auerin katu 11): 
kuntosalin lisäksi ryhmäliikuntaa, palloilua, 
hierontaa sekä personal training –palvelut

•  UniSport Meilahti (Zaidankatu 9):  
luonnonvaloa tulviva kuntosali, ryhmä-
liikuntaa ja sisäpyöräilyä, hieronta- ja 
perso nal training -palvelut 

•  UniSport Otaniemi (Otaranta 6):  
kuntosali kahdessa kerroksessa, ryhmäliikun-
taa, runsaasti palloilu- ja mailapelivuoroja 
sekä hieronta- ja personal training –palvelut

•  UniSport Töölö (Pohjoinen Hesperian- 
katu 25):  
itsepalvelusali avoinna ma–su 5.00–24.00, 
personal training –palvelut 

•  UniSport Viikki (Kevätkatu 2):  
ryhmäliikuntaa, palloilua ja mailapelivuoroja 
kahdessa eri salissa

Hinnat ovat voimassa 31.8.2020 asti.
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. 

Lisätiedot: unisport.fi

VAPAA-AIKA

ALUMNI - 
KANGAS KASSI

5€

ALUMNI - 
PINSSI

10€

LYYRA 
ADRESSI

30€ 

SAT SAPIENTI  
SAMPPANJA- 
LASI / 6 KPL

69€

ALUMNI- 
KAUPPA.FI

Alumniyhdistyksellä on oma verkko-
kauppa. Myynnissä on alumnituotteita 

kuten tapahtumalippuja, alumni pinssejä, 
haalarimerkkejä, viinilaseja ja adresseja.

Sähköiset tuotteet, kuten tapahtuma-
liput, lähetetään tilauksen jälkeen 
sähkö postiisi. Muut tuotteet ovat 

noudettavissa Alumni yhdistyksen 
toimistolta.  

Katso noutoajat alumnikaupasta  
oston yhteydessä.

EHDOTA JÄSENETUA 

Haluaisitko tarjota uutta jäsenetua?  
Jäsenedun tarjoaminen Helsingin yliopis-
ton alumniyhdistyksen jäsenille on erin-

omainen mahdollisuus tavoittaa yli 7000 
akateemisesti koulutettua henkilöä.

Yhdistyksen yhteistyökumppanien 
tarjoamat jäsenedut päivittyvät vuoden 

aikana, joten hintamuutoksia saattaa 
esiintyä. Tarkista yhdistyksen verkko-

sivuilta ajankohtaiset hinnat.
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MONIKANAVAINEN TIEDOTUS

JÄSENKIRJE
Painettu jäsenkirje postite-
taan kaikille Alumniyhdistyk-
sen jäsenille vuoden alussa 
ja uusille jäsenille liittymisen 
yhteydessä. Samalla saat 
paperisen jäsenkortin, jolla 
voit todentaa jäsenyytesi 
yhdistyksen yhteistyökump-
paneille. Jäsenkirjeestä saat 
kokonaiskuvan vuoden 2020 
toiminnasta.

SÄHKÖINEN JÄSENKORTTI
Sähköisen jäsenkortin voi ladata, kun jäsenmaksu 
vuodelle 2020 on suoritettu verkossa henkilökohtais-
ta rekisterilinkkiä käyttäen. Sinut ohjataan automaat-
tisesti jäsenkortin lataukseen. Sähköinen jäsenkortti 
tallentuu kuvakkeena puhelimen näytölle. Sähköisellä 
jäsenkortilla voit kätevästi osoittaa jäsenyytesi ja 
hyödyntää jäsenetuja mm. UniCafessa, UniSportissa, 
Gaudeamuksessa ja muiden yhteistyötahojen kanssa 
asioidessasi – kortti on aina mukana puhelimessa ja 
sen sisältö päivittyy jatkuvasti. Jäsenkorttia kannattaa 
selata ajoittain, koska applikaatiossa ei ole push-toi-
mintoa, joka ilmoittaa uusista päivityksistä. Yhdistyk-
sen verkkosivuilta löydät lisätietoa kortista, ohjeet sen 
lataamiseen sekä vastaukset yleisimpiin kysymyksiin.

YLIOPISTO-LEHDEN 
KANSILIITE 
Yliopisto-lehden mukana 
ilmestyy ajoittain Alumni-
yhdistyksen kansiliite, jossa 
kerrotaan ajankohtaisista 
tapahtumista ja jäseneduista.

UUDISTUNEET  
VERKKOSIVUT 2020
Yhdistyksen uusilta verkko-
sivuilta alumniyhdistys.fi löydät 
koko vuoden ohjelmatarjonnan 
ilmoittautumisohjeineen,  
samoin kuin jäsenedut ja  
palvelut, ohjeita ja oppaita  
sekä toimiston yhteystiedot. 

SÄHKÖPOSTIVIESTIT 

Yhdistys tiedottaa ajankohtaisista asioista 
ensisijaisesti sähköpostitse. Sähköposti viestit 
ovat tiiviitä, jotta näet yhdellä silmäyksellä, 
onko aihe sinulle olennainen. Jotta saat juuri 
sinua kiinnostavat viestit kannattaa sinun 
merkitä kiinnostuksesi rekisteritietoihisi 
kohtaan Jäsenenä minua kiinnostaa (ks. 
alla). Löydät linkin rekisteri tietojen päivitys-
lomakkeeseen sähköpostiviestistä, joka on 
otsikoitu Jäsen maksu 2020 ja yhteystietojen 
päivitys tai Tervetuloa Alumniyhdistyksen 
jäseneksi. Kohdennamme viestintämme 
tekemiesi valintojen perusteella.

JÄSENENÄ MINUA KIINNOSTAA: 

Tykkää, seuraa ja keskustele Alumni-
yhdistyksen omalla Facebook-sivulla  
yli 2 000 jäsenen seurassa.  
facebook.com/Alumniyhdistys

Suljetussa ryhmässä keskustellaan 
työstä ja urasta. Jäsenet tarjoavat 
toisilleen ja opiskelijoille työ- ja harjoit-
telupaikkoja sekä mentorointia. Alumni 
Ambassador -palvelun kautta tarjotaan 
neuvontaa ja vinkkejä työnhakuun. 
Ryhmään hyväksytään kaikki Alumni-
yhdistyksen jäsenet. Mukana on jo yli 
1 000 eri alojen ammattilaista.
linkedin.com/groups/8431519

MESSUT, TAPAHTUMAT  
JA MUU MEDIA
Alumniyhdistys esittäy-
tyy eri alojen messuilla, 
jäsenetuyhteistyökump-
paneidensa viestinnässä, 
ammatti lehdissä ja muussa 
mediassa sekä yliopiston ja 
tiedekuntien tapahtumissa 
ja yhteistyö projekteissa. 
Tiedätkö sinä tapahtumasta, 
jossa yhdistyksemme kan-
nattaisi näkyä?

JÄSENKIRJE  2020

Voit ilmoittaa kiinnostuksen kohteesi  
myös ottamalla yhteyttä toimistoon  
hy@alumniyhdistys.fi

Tiedeaiheiset luennot ja seminaarit

Verkostoituminen ja juhlat

Työ ja ura

Kulttuuritapahtumat

Yhteiskuntakysymykset

Terveys ja lääketiede

Ympäristö ja kestävä kehitys

Talous ja elinkeinoelämä

Alumnimatkat

Liikunta

Alumnituotteet ja -alennukset

Akateeminen vapaaehtoistyö

#fiksuaporukkaa #alumniyhdistys

Seuraa Alumniyhdistystä 
Twitterissä @HelUniAlumni ja 

Instagramissa @HelsinkiAlumni

Yhdistys jakaa säännöllisesti kiinnostavia 
tallen teita ajankohtaisista keskusteluista 
otsikolla: Jakamisen arvoiden ajatus.  
Näin jäsenet voivat seurata ajasta ja  
paikasta riippumatta Alumniyhdistyksen  
ja yhteistyökumppaneiden tilaisuuksia.
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ALUMNIYHDISTYKSEN jäsenmaksuvaihtoehdot 
ovat yksi vuosi, kolme vuotta ja ainaisjäsenmaksu. 
Lisäksi kaksi samassa taloudessa asuvaa alum-
nia voivat käyttää yhteistä pariskuntajäsenyyttä. 
Kummankin alumnin jäsenyys on henkilökohtai-
nen, mutta samaan talouteen lähetetään vain yksi 
Yliopisto-lehden vuosikerta ja jäsenkirje.

Jäsenmaksua maksaessasi voit samalla liittää 
itsesi yhteen tai useampaan alumniryhmään 
tarjolla olevista vaihtoehdoista. Itsenäiset alum-
niryhmät edustavat eri oppialoja kuten Biotieteen 
alumnit, Kansantaloustieteen alumnit ja Soc&-
Koms Vänner rf, tai kiinnostuksen kohteita kuten 
Promootion ystävät. Kun valitset ryhmän, sinut 
liitetään siihen automaattisesti. Mikäli ryhmä on 
maksullinen kuten HYY:n Seniorit ry, voit mak-
saa myös sen jäsenmaksun samalla ja säästää niin 
omia kuin yhdistysten kuluja. Lue lisää sivuilta 
27–31. 
alumniyhdistys.fi/alumniryhmat

JÄSENMAKSUN VOIT MAKSAA kaikkien Suomessa  
käytössä olevien pankkien tunnuksilla verkossa.  

JÄSENYYS JA MAKSAMINEN

Yli 75 % jäsenistä käyttävät tätä maksutapaa. Henki-
lökohtainen jäsenmaksulinkki on lähetetty jäsenille 
otsikolla Jäsenmaksu 2020 ja yhteys tietojen päivitys ja 
uusille jäsenille otsikolla Terve tuloa Alumniyhdistyk-
sen jäseneksi.  Jos et löydä jäsenmaksuviestiä sähkö-
postistasi, niin lähetämme sen uudestaan. Lähetä 
pyyntö otsikolla ”Jäsenmaksu linkkini” osoitteeseen 
hy@alumniyhdistys.fi. Jäsenet, joilla ei ole sähkö-
postia lainkaan maksavat jäsenmaksun postitse lähe-
tetyllä tili siirrolla yhdistyksen tilille Nordea  
FI 31 1011 3000 2048 25 käyttäen laskussa ilmoitet-
tua henkilökohtaista viite numeroa tai kirjoittamalla 
viestikenttään ”Etu nimi Sukunimi Syntymäaika”. 
Tämä var mistaa, että maksu kohdistuu oikein. 
alumniyhdistys.fi/jasenyysmuodot 

YLIOPISTO-LEHTI PAINETTUNA KOTIIN

Ne jäsenistä, jotka tahtovat Yliopisto-lehden, 
saavat sen jäsenetuna hintaan 14€ (norm. 50€) / 
vuosikerta. Tilaus maksetaan jäsenmaksun yhtey-
dessä. AlumniFuksi  -jäsenyys ei sisällä painettua 
lehteä. Vuoden ensimmäinen lehti postitetaan  
kaikille valinnasta riippumatta.

SUOSITTU ALUMNIFUKSI-JÄSENYYS on suunnattu 
vasta valmistuneille. Yhdistys tarjoaa AlumniFukseille 
omia palveluja, jotka tukevat työllistymistä ja verkos-
toitumista mahdollisiin työnantajiin, kuten Alumni  
Ambassador  -palvelu (sivu 34). AlumniFuksit saavat 
myös UniSportin kausikortin lisäalennuksen. 

AlumniFukseja ovat ne alumnit, joiden valmistu-
misesta tai opintojen päättymisestä on kulunut alle 2 
vuotta sekä kaikki Helsingin yliopiston nykyiset opis-
kelijat. Opinto- oikeus ei riitä, sinun on pitänyt olla läs-
näoleva opiskelija vuonna 2018 tai sen jälkeen. Alumni-
Fuksi-jäsenyyden hinta on 20€ / kalenterivuosi.
alumniyhdistys.fi/jasenyysmuodot

FUKSI
Vuodet opiskelijana Helsingin 

yliopistossa voivat olla 
päättymässä tai ovat jo päättyneet, 

mutta vuodet Helsingin  
yliopiston alumnina voivat alkaa  

ja ne jatkuvat loppuelämän.

AINAIS - 
JÄSENYYS

KOLME VUOTTA 
2020–2022

YKSI VUOSI 
2020

Jäsen 500€ (+14€/v.) 108€ (150€) 36€ (50€)

Pariskuntajäsenyys 500€/hlö 156€ (198€) 52€ (66€)

AlumniFuksi 20€

JÄSENMAKSU  
SULUISSA HINTA, MIKÄLI HALUAT YLIOPISTO-LEHDEN PAINETUN VUOSIKERRAN

AINA
ALUMNIYHDISTYKSEN ainaisjäsenyys on 
voimassa loppuelämäsi. Ainaisjäsenyys  
vastaa hinnaltaan 13 vuoden jäsenmaksuja.  

Ryhtymällä ainaisjäseneksi saat jäsenasiat 
helposti kerralla kuntoon ja seuraa vat 
erikois edut: 
•  Painetun kutsun Helsingin yliopiston  

Vuosi päiväjuhlaan 26.3.2020
•  Kutsun ainaisjäsentilaisuuteen Nordic 

Busi ness Forum tapahtuman strii mauksen 
yhteydessä 23.–24.9.2020

•  Muita erityiskutsuja tapahtuma kohtaisesti 
vuoden aikana

•  Varatut eturivin paikat Tieteenpäiville 2021

AINAISJÄSENENÄ tuet yhdistyksen 
vaka varaisuutta ja alumnitoiminnan  
tulevaisuutta. Rahaston tuotot  
riittävät kattamaan ainaisjäsenten 
palveluiden vuosittaiset kustannukset 
sekä vuosittaisen inflaation.

MITEN? 
Maksa ainaisjäsenyys 500€ tilille 
Helsingin yliopiston alumni ry  
Nordea FI 31 1011 3000 2048 25. 
Kirjoita viestikenttään nimesi  
ja syntymäaikasi. 

alumniyhdistys.fi/jasenyysmuodot

MIKÄ ALUMNI? 
Mikäli olet saanut opinto-oikeuden tai työskennellyt 

Helsingin yliopistossa olet alumni ja voit liittyä 
Alumniyhdistyksen yli 7 000 alumnin yhteisöön. 
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TOIMISTO
Postiosoite
Alumniyhdistys,  
PL 4, 00014 Helsingin yliopisto 

Käyntiosoite
Porthania, Yliopistonkatu 3,  
3. krs, huone 362 

hy@alumniyhdistys.fi
hu@alumnforeningen.fi
uh@alumniassociation.fi
+358 50 4484120 (arkisin 13–15) 

www.alumniyhdistys.fi
www.alumnforeningen.fi
www.alumniassociation.fi 

facebook.com/alumniyhdistys 
linkedin.com/groups/8431519
#fiksuaporukkaa

Vt. toiminnanjohtaja Jenny, 
kampanjavastaava Johanna 
ja viesintävastaava Sonja.

LIITY NYT

Elämäsi eri vaiheissa ja yhteyksissäsi 
yliopistoon tarjoaa Alumniyhdistys aina 
sinulle sopivan jäsenyyden.

Alumniyhdistyksen jäsenenä Sinulle  
on tarjolla:
•  ainutlaatuinen poikkitieteellinen  

ohjelma, joka vuosittain sisältää yli 
50 seminaaria, luentoa, kulttuuri-
tapahtumaa, matkaa ja juhlaa

•  Yliopisto-lehden etuhintainen vuosi-
kerta, erikoisohjelmaa kulttuuritapah-
tumissa, alennuksia lehdistä, kirjoista, 
kursseista, ruoista, juomista ja liikunta-
palveluista

•  mahdollisuus hyödyntää ja osallistua 
yhteisön monipuoliseen toimintaan: 
verkostoitua yli 7 000 alumnin kanssa, 
toimia vapaaehtoisena ja tukea opiske-
lijoiden työllistymismahdollisuuksia

•  mahdollisuus vaikuttaa yliopistoon ja 
sen tulevaisuuteen

Vuotesi alumnina voivat alkaa nyt  
ja ne jatkuvat loppuelämän! 

Voit helposti liittyä Helsingin yliopiston 
alumniyhdistykseen verkkosivuilla: 
alumniyhdistys.fi tai lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen  
hy@alumniyhdistys.fi tai soittamalla 
numeroon +358 50 4484120.

TAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMIS KÄYTÄNNÖT

ALUMNIYHDISTYS järjestää yhdessä eri yhteistyö-
kumppaneiden kanssa yli 50 tapahtumaa vuodessa. 
Tilaisuuksien koko vaihtelee, ja joihinkin yhteistyöta-
hojen tilaisuuksiin yhdistyksellä on ainoastaan pieni 
kiintiö. Kaikkiin tilaisuuksiin tulee ilmoittautua, ellei 
ohjelmassa toisin mainita. Näin varmistetaan, että 
mahdollisimman moni alumni mahtuu mukaan. 

Kulttuuritapahtumiin, joihin lunastetaan liput 
omatoimisesti, on myös ilmoittauduttava, jotta  
tiedotus ennakko-ohjelmasta ja mahdollisista 
tapahtuma muutoksista (mm. tilamuutokset) 
tavoit taa kaikki osallistujat. 

TAPAHTUMAAN osallistuminen vahvistetaan Lyyti- 
tapahtumahallintaohjelman QR-koodilla. Saat koo-
din sähköpostiisi ilmoittauduttuasi. Kohdasta ”Avaa 
kaikki liput” voit tulostaa koodin paperille tai avata 
sen puhelimeen. Tarvittaessa voit ilmoittautua 
ovella. Tapahtumien jälkeen osallistujille lähetetään 
palautekysely sähköpostitse. Yhdistyksen hallitus, 
ohjelmatyöryhmät ja toimisto seuraavat tapahtu-
mien osallistujamääriä ja palautetta kehittäessään 
alumnitoimintaa.

alumniyhdistys.fi/ohjelma
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Alumni-
yhdis tyksellä 

on uudet  
yhteys tiedot!

Vuosikokousmateriaali on nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla ja toimistolla. 
Ilmoittaudu mukaan ja vaikuta. Kokouksen jälkeen tarjoilua.

HELSINGIN YLIOPISTON  
ALUMNI RY:N VUOSIKOKOUS

Torstaina 19.11.2020 klo 17–19
Kielikeskuksen juhlasali, Fabianinkatu 26



ALUMNI YHDISTYKSEN 
UUDET YHTEYSTIEDOT

VERKKOSIVUT
www.alumniyhdistys.fi

www.alumnforeningen.fi
www.alumniassociation.fi

S-POSTIT
hy@alumniyhdistys.fi

hu@alumnforeningen.fi
uh@alumniassociation.fi

PUHELINNUMERO
+358 50 4484120


