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På pärmen föreningens medlem, 
professor Henrik Meinander, på den 

första storsitsen på Senatstorget 2012.  
På storsitsen 2018 firades den 150-år 
gamla studentkåren samt det 375-år 
gamla nationsväsendet. Medlemmar  
av Alumnföreningen deltog i festen i 

flera olika bordssällskap.

Alumnföreningen vid Helsingfors 
universitet grundades i december 
1990. Nu är den en av de största 

alumnföreningarna i Europa. 

MEDLEMSBREVETS REDAKTION:  
PIA ÖSTERMAN, ANTTI KIVIMÄKI, 

JENNY ÖSTERMAN, LASSE GAROFF, 
ALUMNFÖRENINGENS FRIVILLIGA 

KORREKTURLÄSARE OCH KOUKI RY. 
PÄRMBILD: ARI AALTO

Alumnföreningen är en stark gemenskap 
och alumnerna utgör en viktig del av 
universitetet. Som medlem har du 
möjlighet att återförenas med gamla  
goda vänner och knyta starka band med 
andra alumner och med universitetet. 
Föreningen erbjuder en mångfald av 
evenemang, förmåner och tjänster. 
Delta, nätverka, stöd och spara!

INNEHÅLL

UNIvErSItAS, koNtAktEN  
tILL vEtENSkAPErNA

 ”E xamen avbröt väl påbörjade studier”, skämta
de vi i Mejlans på våren 1984. Vi hade bråttom 
ut i världen: till arbetsplatserna, lönerna, till 

speci aliseringar och till ett liv som självständiga vuxna. 
Att skaffa det första egna hemmet, den första bilen och 
att betala tillbaka studielånet, tog vår tid och energi i 
anspråk. Men sedan började vi träffa tidigare lärare, 
kurskamrater och bekanta från nationerna och ämnes
föreningarna. Universitetet släppte inte taget om oss. 

Som ung medicinare var jag mest intresserad av 
mitt eget vetenskapliga område. Med stigande ålder 
och livserfarenhet breddades mitt perspektiv och jag 
började gräma mig över att jag under studietiden inte 
dragit mer nytta av universitas – det breda akademiska 
lärosätet. 

I Alumnföreningens verksamhet har jag fått en ny 
kontakt till både min egen och andras fakulteter. Jag 
häpnas över hur mycket vetenskapen har utvecklats 
och universitetet förändrats sedan jag utexaminerades!

Som läkare blir jag allt mer bekymrad över alla al
ternativa ”sanningar”, falska nyheter, vidskepelse och 
direkt humbug som florerar, trots att befolkning ens 
utbildningsnivå åtminstone i mätningar är högre än 
någonsin. Medicin är en vetenskap, inte en åsikt! Visst 
behövs det fler erfarenhetsexperter än tidigare, men 
något enskilt twitterfenomen kullkastar inte veten
skapliga fakta. Världen behöver mer kunskap, fakta 
och forskning. Annars kan vi varken bemöta klimat

förändringen eller några andra globala utmaningar. 
Hållbar utveckling baserar sig på vetenskapliga fakta. 

Det 29:e verksamhetsåret för Helsingfors universi
tets alumnförening har redan fått en bra start. Vi är 
snart uppe i 7 500 medlemmar. 

Inom kort röstar vi in en ny riksdag i landet. Fi
nansieringen av veten skap, forskning och utbildning 
är ett viktigt tema i detta. Vår kära alma mater har 
utbildat oss att tjäna fosterlandet och samhället. Hel
singfors universitet behöver sina alumner. Det är vår 
tur att ge tillbaka och göra vårt för att trygga univer
sitetets framtid. 

Vid världens stora och traditio nella universitet är 
alumnskapet en väsentlig del av universitetets brand, 
verksamhet, samhällskontakt och finansiering. 
Alumnitet är den lärdom, som vi tagit del av vid uni
versitetet. Kontak terna som vi har skapat under stu
dietiden. En examen som stoltserar med ett sigill från 
Finlands främsta universitet. 

Välkommen med i den aktiva alumnverksam
heten – ta i år med dig åtminstone två studie
kamrater. 

Jag önskar alla ett aktivt alumnår 2019!

kati Myllymäki
vd för finlands läkarförbund

Ordförande för Alumnföreningens delegation

Alumn i medicin
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k ära alumner! 
På studentkåren har vi har varit nöjda 

med hur mycket utbildningens betydelse 
varit framme i offentligheten och på vilken bred 
front partierna talat för att vi måste övergå från 
nedskärningar av utbildningen till att öka dess 
finansiering. 

Ett återupprätta uppskattningen av utbildning 
är ett viktigt uppdrag där vi nu tillsammans kan 
uträtta stordåd. Därför är vi glada över det aktiva 
grepp med vilket Helsingfors universitet tagit sikte 
på riksdagsvalet med sin #siksitiedekampanj. 

Inom studentrörelsen är en höjning av anslagen 
för högre utbildning – åtminstone ett återinfö
rande av universitetsindexet – ett annat av valens 
huvudtema. 

Men vi vill också tala om rättvisa mellan ge
nerationerna i en bredare bemärkelse. Vi är den 
första generationen som inte kommer att nå upp 
till sina föräldrars inkomstnivå. Utöver det hotar 
klimatförändringen hela vår existens. 

Därför hoppas vi att vi har ert stöd då vi under 
valkampanjens gång talar för att investera i utbild
ning snarare än att skära ner den. 

Utbildning och vetenskap har också en nyckel
position i bekämpningen av klimatförändringen. 

Inkomstnivån för studerande ligger på en ohåll
bart låg nivå. Studiestödet har blivit allt mer låne 
betonat samtidigt som studietiden har beskurits. 
Studierna är inte längre fria på samma sätt som de 
var förut. Det är snarast ett måste att förvärvsarbeta 
vid sidan av studierna, och den ökade belastningen 
kommer till synes bland annat som en oroväckande 
ökning i psykisk ohälsa bland studerande. 

Nästa regering borde höja studiestödet. På läng re 
sikt ser vi att Finland bör ta i bruk en tillräcklig och 
ovillkorlig basinkomst. Dessa åtgärder skulle vara 
svar på de förändringar vi ser i arbetslivet och vara 
ett sätt att förverkliga en rättvis generations politik.

Men det allra viktigaste är att ni tillsammans 
med oss bekämpar klimatförändringen. Om vi 
misslyckas med det spelar inget av det andra nå
gon roll. 

Ha en god start på året och valvåren!

Lauri Linna
styrelseordförande 2018

studentkåren vid Helsingfors universitet

HjäLP StUdENtErNA 
vALvÅrEN 2019!

UNIVERSITETETS HÄLSNING  

FRAMFÖRS I åR AV STUDENTKåREN

AkAdEMISk GEMENSkAP

”tillsammans 
utgör vi en 
gemenskap 

som synliggör 
betydelsen av 
forskning och 

utbildning i 
samhället.”

A lumnföreningen vid Helsingfors univer
sitet är en betydande aktör i internationell 
jämförelse, såväl i storlek som i aktivitet. 

Vi har fler medlemmar än de flesta 
kommuner har invånare – över 7 000. 
Det krävs 11 Solennitetssalar eller 60 
metrotågsvagnar för att alla skall  
kunna delta samtidigt.¹ Tillsammans 
utgör vi en akademisk gemenskap 
som med sin verksamhet synliggör  
betydelsen av forskning och akade
misk utbildning i samhället. 

När du bläddrar i detta medlems
brev märker du snabbt att förenin
gens ihärdiga arbete för studenterna 
och universitetet ger resultat. Vi har 
kommit överens med aktiva fakul
teter, strategiska sektorer och med 
studentorganisationer om de verksamhetsområden 
som alumnernas akademiska volontärarbete kommer 
att fokusera på. Detta försäkrar att vi stöder universi

tets strategiska mål. Styrkan ligger i samarbete. Jag 
önskar alla varmt välkom na till våra evenemang. 
På dem träffar du alltid intressanta personer – även 

alumner från andra universitet. 
 Du kan ta med en vän även om 

hen inte är alumn. Den respons 
som vi har fått talar för att du kom
mer att trivas. Nyfikenhet är en 
dygd bland  
alumner. Titta alltså in åtminstone 
en gång om du har tid och  
möjlighet.

Till sist vill jag tacka alla de 
hundratals alumner som har ställt 
upp som akademiska volontärer i 
år och i fjol. Ni har vid sidan av allt 
annat föreläst, deltagit i arbetsuts
kott, hjälpt till med postutskick 

och samlat ihop alumner från olika studieområden. 
Ett stort tack på hela föreningens vägnar!

Pia Österman
Alumnföreningens verksamhetsledare

¹  Det finns 717 platser i Solennitessalen och i den  
nyare m200 metrotågvagnen finns det 124 sittplatser. 
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EN INtELLIGENt 
oPtIMISt

årets Alumn, utrikeskorrespondent Heikki Aittokoski, 
anser att man inte bara borde se världen och framtiden 

probleminriktat utan även förhålla sig positivt.

oklar, men det förstod jag inte som barn utan läste bara 
allt kritiklöst och trodde på det jag läste.

Under sin abivår drömde Aittokoski också om en 
karriär som journalist. Han köpte Tammerfors univer
sitets urvalsprovslitteratur för informationslära från 

Akademiska bokhandeln, satte sig på 
ett café på Esplanaden och började 
bläddra i Uutisoppikirja skriven av 
Bruun, Koskimies och Tervonen.

– Det var ofattbart teoretiskt 
trams. Jag tänkte att sådant här 
tänker jag inte läsa, jag börjar  
hellre på Statsvetenskapliga fakulte
ten i Helsingfors. 

Slutligen blev även poli tisk his
toria i smband med de fördjupade 
studierna alldeles för teoretiskt och 

för distanserat från det levande livet för Aitto koskis 
smak, och studierna blev på hälft. Aittokoski föredrog 
att börja jobba på Helsingin Sanomat, där man inte 
var intresserad av ifall examen var avlagd.  

– Det är ju ett allmänt skämt att läsa politisk his
toria vid Statsvetenskapliga fakulteten, få ett jobb på 
Helsingin Sanomat, och aldrig blir färdig.  

Aittokoskis bästa vän Marko Junkkari, ledarskri
bent och långvarig chef för politikredaktionen, gjorde 
precis på det sättet. Från samma kompisgäng som då 
studerade politisk historia landade också två andra på 
Helsingin Sanomat: Kaius Niemi som är tidningens 
nuvarande chefredaktör och Jaakko Lyytinen som 
bland annat har lett kulturredaktionen.

FÖr AIttokoSkI kretsade studielivet i stort kring äm
nesföreningstidningen Poleemi. 

– I tidningen fanns mycket sådan pojkaktig humor  
om sprit och sex, gjort med en studentikos  
attityd, som jag efterklokt skulle ha kunnat låta bli.

Till exempel i temanumret Seksuaalisuuden his toria 
skrev vi med lätt penna en artikel om masturbationens 
historia. Som anslutande artikel intervjuade Junkkari  
en studerande vid namn ”Heka A.” om dennes egna 
masturbationserfarenheter. På bilden har Heka A. en 
svart balk över ögonen för att förhindra igen kännande, 
men den hade avsiktligt fått glida ner.  

Samtidigt skrev Aittokoski & co många ambitiösa 
och seriösa artiklar till exempel om det finska inbör
deskriget och finlandiseringen.    

Kompisarna fick intervjua bland annat historiker 
Heikki Ylikangas, författare Antti Tuuri och Sirkka  
Hämäläinen som var chefdirektör vid Finlands Bank. 
De intervjuade Hämäläinen i Finlands Banks prakt

När Heikki Aittokoski läste till inträdespro
vet i politisk historia våren 1990 hade socia
lismen nyligen kollapsat i Östeuropa.

När han sedan hösten 1991 inledde sina studier, efter 
ett år i armén, föll Sovjetunionen samman bit för bit.

– Jag vet inte om andan i ämnesföreningen då var 
högerorienterad, men vänsterorienterad var den i alla 
fall inte. På den tiden handlade det mycket om poli
tisk frigörelse och uppgörelse med finlandiseringen, 
säger Aittokoski.

Han bestämde sig för att läsa politisk historia tack 
vare att han under sin skoltid i Gröndal i Esbo fick 
njuta av ”förträffliga historielärares berättelser”. 

– Historia var för mig en serie levande men sanna 
berättelser. Sanningshalten i berättelserna var självfallet 

Beslutet att läsa politisk historia 
tog han tack vare att han under 
sin skoltid i Gröndal i Esbo fick 

njuta av berättelser av sina 
förträffliga historielärare.
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fulla lokaler om hennes position som ordförande i  
Risto Rytisällskapet, som man äntligen efter Sovjet
unionens fall hade vågat grunda. 

– De tog oss på allvar och berättade om sina syn
punkter, trots att vi bara var 20åriga slynglar, det 
respekterar jag.

Studiekompisarna gjorde allt med glimten i ögat, 
men samtidigt ambitiöst. Diskussionerna var sam
tidigt avslappnade och ändå intellektuellt kompro
misslösa. 

– Eftersom jag själv kom från Esbos skogar och 
hade en medelklassbakgrund, som inte var akade
misk, var det bästa med universitetet den stimulerande 
atmos fären och det enorma antalet hjärnor.

Aittokoski minns studielivet i ämnesföreningen 
Polho för studerande i politisk historia i början av 
1990talet, som avslappnat och informellt. Därför blev 
han överraskad då han i början av 2010talet var gäst 
på Polhos årsfest.

– Verksamheten var formell, och man följde eti
ketten mycket noga. Man hade gått tillbaka till en 
mycket konservativ tradition. Kontrasten mot mina 
egna minnen var markant.

HEIkkI AIttokoSkI

•  Heikki Aittokoski föddes i Jyväskylä  
i november 1970.

•  Utrikeskorrespondent på Helsingin 
sanomat och fackboksförfattare.

•  Studerade politisk historia vid  
Helsingfors universitet på 1990-talet. 
studierna blev på hälft.

•  Arbetat på Helsingin sanomat sedan  
1995, först vid kulturredaktionen och 
sedan vid utrikesredaktionen.  
Korrespondent i berlin 1998–2001, 
i bryssel 2006 och korrespondent i 
framtidsfrågor 2018. biträdande chef 
för utrikesredaktionen 2002–2007 och 
chef 2007–2012.

•  Har skrivit fyra fackböcker: 
– Lihavan kotkan maa – Reportaasi 
Berliinin tasavallasta (WsOY, 1999) 
– Eurooppaan raiteelta 4 – Junamatka 
entisen rautaesiripun halki (WsOY, 
2004) 
– Narrien laiva – Matka pieleen  
menneessä maailmassa (Hs Kirjat, 2013) 
– Kuolemantanssi – Askeleita nationa-
lismin Euroopassa (Hs Kirjat 2016)

•  Erhållit många priser och nomine
ringar. de viktigaste är journalist priset 
som delas ut av suomen Kuvalehti 
(2014) och informationsspridningens 
statspris (2017).

•  Tre barn. Födda 1998, 2003 och 2005.

•  Gillar att simma, jogga, läsa böcker 
och sköta trädgården.

– Jag gjorde hemsidan med humor. Jag skrev att 
jag hade filateli som hobby, fast det inte alls var sant, 
berättar Aittokoski. 

– Då fattade jag inte att om man en gång lägger upp 
något på nätet kan det finnas där för evigt. Lyckligtvis 
är sidan nog redan försvunnen.

Studierna började i det här skedet intressera Aitto
koski allt mindre, och tack vare sina artiklar i Polee
mi fick han läsåret 1994–1995 jobb som journalist på 
Ylioppilaslehti och i samma veva sommarjobb på Hel
singin Sanomats kulturredaktion 1995. 

Arbetsgivaren ville förlänga avtalet fram till jul, och 
Aittokoski samtyckte. Efter det återvände han stundvis 
till universitetet vid sidan av inhoppen på Helsingin 
Sanomat, men aldrig med speciellt stort allvar. Journa
lismen motiverade mer än fördjupade studier. 

– Det var nog också en mentalitet som kom av att 
vara ung under lågkonjunkturen; man vågade inte säga 
nej till ett jobberbjudande från Helsingin Sanomat. 

– Bara några år tidigare, under den värsta lågkon
junkturen, när marken devalverades och arbetslös
heten ökade explosionsartat, satt vi i Porthanias café 
på långa luncher och funderade på allvar om vi över
huvudtaget någonsin skulle få jobb, inom den egna 
branschen.  

PÅ HELSINGIN SANoMAt flyttade Aittokoski snart 
över till utrikesredaktionen. Han blev korrespondent 
i Berlin 1998 då han bara var 27, och när han efter tre 
år kom tillbaka till hemmaredaktionen befordrades 
han till utrikesredaktionens biträdande chef 2002 
och chef 2007.

Karriärstegen tog god fart, men 2012 valde Aitto
koski själv att gå tillbaka till arbetet som journalist. 
Varför?

– Tio år som chef lärde mig mycket om andra 
människor och om mig själv. Det var mentalt tungt. I 
utrikesredaktionen fanns på den tiden 25 personer att 
leda. Som chef hann jag knapt alls skriva, och det var 
för skrivandet jag sökte mig till den här branschen.

Aittokoskis journalistiska stil är reflekterande och 
visionsbaserad. Också de vardagsnyheter han skriver 
liknar ofta till sin stil en kolumn eller analys.  

– Det känns naturligt att skriva analytiskt, och 
det har tilltagit med åldern. I fyrtioårsåldern började 
jag ha erfarenhet och kunnande. Det är ju i läsa
rens intresse att journalister inte bara rapporterar om 
världen utan med hjälp av tolkningar försöker ge den 
rim och reson.

Aittokoski får mycket läsarrespons, och i den  
nuvarande desinformationens tidsålder önskar många 

”det är ju som ett 
skämt att man först 

läser politisk historia 
vid Statsvetenskapliga 
fakulteten, får ett jobb 
på Helsingin Sanomat, 
och aldrig blir färdig.” 

AIttokoSkI anser att den kännedom om politisk 
historia han fick vid universitetet har hjälpt honom 
mycket som samtidsinriktad journalist. Han var spe
ciellt entusiastisk över den ismkurs han gick i början 
av sina studier, som grundligt behandlade ideo
logiinriktningar från fascism till liberalism. 

Våren 1994, efter att ha studerat en längre tid, 
sökte han till Statsvetenskapliga fakultetens special
utbildningsprogram med högklassig undervisning i 
små grupper. Bland dem minns Aittokoski är ekono
men Pekka Sutelas seminarium om utvecklingen i 
Ryssland efter Sovjetunionens fall. 

På en annan specialkurs inom samma studie helhet 
kodade Aittokoski en hemsida åt sig själv – något 
som 1994 verkligen innebar att vara i framkant inom 
teknologi. 

Aittokoski reste till 

Helmand i Afghanistan 

år 2010, då han var chef 

för utrikesredaktionen. 
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sig en journalism som förklarar och fördjupar. 
Det är något som även uppskattas på tidningen. 

Helsingin Sanomat är en exceptionell akademisk ar
betsgemenskap i det avseendet att många, när de blir 
äldre går tillbaka från chefsbefattningar till jobbet 
som journalist, och dessa förflyttningar ”neråt” anses 
vara något rentav aktningsvärt. 

– Själv är jag nog jäv eftersom jag egentligen aldrig 
har jobbat någon annan stans. 

AIttokoSkI har förverkligat sin visionsbaserade stil i 
de fyra fackböcker han skrivit där han försöker tolka 
världen och Europas nutida utveckling. Under åren 
2014–2017 fick han i ett stadigt flöde priser och nomi
neringar för sina böcker och sitt arbete som journa
list. De viktigaste var journalistpriset som delas ut 
av Suomen Kuvalehti och Informationsspridningens 
statspris.

Personligen tycker han att det mest omvälvande pri
set var när han 1979 vann en skrivtävling för elever i 
tredje klass, Lasten vuoden kirjoituskilpailu. Han skrev 
om den indiska gatpojken Pedro, som klarade många 
utmaningar genom att vara positiv och kvicktänkt.

– Pedro är ju inget indiskt namn, men det kunde de 
ha överseende med då jag bara var nio år gammal.

Optimismen har också varit ett stöd för Aittokoski i 
hans karriär. Avvikande från den gängse uppfatt ningen 
i sin yrkeskår ser han mot framtiden med tillförsikt.

– Man borde inte närma sig världen probleminriktat, 
utan också på ett positivt sätt, dock inte vara naiv. Det 
för vår tid typiska sättet, att observera nuet och framti
den dystopibetonat och att inte se möjligheter, stör mig.

– Att vara pessimistisk och förhålla sig cyniskt till 
världen omkring sig anses vara ett tecken på intelligens. 
Enligt min uppfattning har det ingenting med intelli
gens att göra. För en stor del av världens befolkning är 
livet mycket bättre än det var för deras mor och far
föräldrar.

Det förargar Aittokoski att han under de senaste 
åren i tidningarna har läst intervjuer där många på
verkare i det finländska kulturlivet konstaterat att det 
finländska välfärdssamhället håller på att köras ner.

– De är grundlösa uttalanden som inte motiveras 
med hjälp av konkreta fakta. Sådana lösa kommenta
rer stör mig väldigt mycket.

Under 2018 arbetade Aittokoski som Helsingin 
Sanomats korrespondent i framtidsfrågor, och hade 
Sanomatalo som sin stationeringsort men reste myck
et runt världen och fördjupade sig i mänsklighetens 
framtida utmaningar och möjligheter. 

– Jag har traditionellt varit långsam när det gäller 

ÅrEtS ALUMN  
HEIkkI AIttokoSkI

dEN NyA värLdS-
ordNINGEN ocH dEN  

LIBErALA dEMokrAtINS 
trÅNGMÅL

varför tog 90-talet slut?  
vem kan stoppa envåldshärskarna och 
populisterna? Har Europa en framtid?

torSdAG 14.3.2019
kL. 16:30–18

Kinas intressesfär expanderar. Donald Trump 
vräker sig på Twitter. Vladimir Putins Ryss-

land har återvänt till maktpolitiken. I Europa  
erövrar populisterna politikens domäner.

Den liberala demokratin – hela vår invanda 
världsordning – står under hot både inifrån 

och utifrån. Hur har vi hamnat här?  
Och hur ska det gå för oss? 

Utrikesjournalisten och fackboksförfattaren 
Heikki Aittokoski har följt världens tillstånd 
på heltid sedan 1990-talet. Under föreläs-
ningen berättar han sin egen version av 

världens samtidshistoria och ger sin egna 
utvärdering om vart världen är på väg.

Solennitetssalen, 
Alexandersgatan 5

Anmäl dig till föreläsningen på
helsinki.fi/sv/alumnforeningen

029 412 4494

att ta till mig teknologi, men den tjänsten tvingade 
mig att fördjupa mig i teknik. Det är en fascinerande 
värld. Jag har respekt för ingenjörskunnandet och jag 
tror att det också i framtiden kan förbättra livet för 
hela planetens invånare.

Aittokoski är ändå en så tvättäkta statsvetare att 
han, när han skriver om teknik, inte kan låta bli att 
fundera på moral och koppla idéhistoriska dimensio
ner till frågan. Till exempel yttrandet av den ameri
kanska teknikhistorikern Melvin Kranzberg tilltalar 
honom: ”Teknologin är varken god eller ond; ej heller 
är den neutral.”

AIttokoSkI blev glad när Alumnföreningens styrelse 
bad honom bli Årets Alumn, men samtidigt sa han 
genast att han aldrig fått någon examen – med artiga 
ordval och på ett sådant sätt att alla parter lätt skulle 
ha kunnat backa ur.

För föreningen är det ändå inget problem att han 
inte graduerat. För tio år sedan bestämde man att 
alla som har fått studierätt, forskningstillstånd el
ler en arbetsplats vid Helsingfors universitet är en 
alumn. Anledningen till detta är att det till exempel  
bland de kvinnor som studerade på 1960 och 
1970talet var många som avbröt studierna för att bli 
hemma och sköta sina barn. Det skulle vara orimligt 
att lämna dem utanför alumnverksamheten, och det 
samma gäller för dem som rekryterades till arbets
livet direkt från skolbänken.

– Jag är mycket glad över denna vidsynthet. Det 
finns många av oss utan examen. 

– Det är trevligt att som alumn återvända till uni
versitetets korridorer, men samtidigt gör sig tanken på
mind att jag kanske ändå borde ha skrivit min gradu.

Antti kivimäki

”Man borde inte bara 
närma sig världen 
probleminriktat,  

utan också positivt,  
men inte naivt.” 

ÅrEtS ALUMNEr
2019 utrikeskorrespondent, pol. stud. 

Heikki Aittokoski

2018 grundare och teknisk chef, gold& 
green foods, lvd Reetta Kivelä

2017 domare för europeiska 
människorättsdomstolen,  
JD, h.c. Pauliine Koskelo

2016 rockmusiker, JK Hannu Nurmio

2015 YLE:s korrespondent, PM  
Marja Manninen

2014 överdirektör för statens ekonomiska 
forskningscentral, Pd Juhana Vartiainen

2013 professor, fd Laura Kolbe

2012 överdirektör, fd Petteri Taalas

2011 kommissionär, Pm Olli Rehn

2010 professor, Ph.d., fK Bengt Holmström

2009 författare, psykolog,   
ml Claes Andersson

2007 professor, fd Pekka Himanen

2005 JL, JD h.c. Jacob Söderman

2004 Od, professor, rättsodontolog  
Helena Ranta

2003 biskop, Td Eero Huovinen

2002 författare, fK Kaari Utrio

2001 arkiater, mKd Risto Pelkonen

2000 Republikens president, JK,  
FD h.c., JD h.c. Tarja Halonen

1999 eu kommissionär, Pm Erkki Liikanen

1998 vd, Pm, di, msc. Jorma Ollila

1997 vd, fd, docent Jorma Kaimio

1996 fK fru Eeva Ahtisaari

1995 statsråd, fl Riitta Uosukainen

1994 president för högsta  
förvaltnings domstolen,  
JD, PD, docent Pekka Hallberg

1993 styrelseordförande i sOl,  
Ped Liisa Joronen

1992 bergsråd, Afd Yrjö Pessi

1991 kanslichef, JD Hannele Pokka
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Många studerande är rädda för att lämna uni
versitetet. Tänk om man inte hittar någon 
ny passion i arbetslivet, eller om karriären 

slutar i butikskassan efter många års utbildning? 
Sonja Sipponen, sjätte årets historiestuderande 

och projektansvarig för Alumnföreningens Alumn 
Ambassador verksamhet, stöter ofta på den här sor
tens funderingar då hon pratar med studerande på 
studentorganisationernas arbetslivsevenemang och på 
mässor. 

– Rädslan för arbetslivet är kroniskt inom de  

rädSLA FÖr ArBEtSLIvEt 
tyNGEr StUdErANdE

Alumnerna stöder studerande genom  
att dela med sig av sina erfarenheter.

humanistiska vetenskaperna på Centrumcampus, 
men jag har också lag märkte till samma rädslor till 
exempel i Vik. Studerande känner sig lätt vilse om de 
inte har foku serat sig på ett särskilt mål under sina 
studier. De kan inte heller alltid formulera för arbets
givarna varför mångsidighet är en styrka. 

Överlag är problemet enligt Sipponen, att stude
rande vaknar till att fundera på karriärfrågor först i 
slutskedet av sina studier. Istället för att på förhand 
fråga alumner om vilka kurser som uppskattas i 
arbets livet, funderar de först efteråt på hur de avlagda 

kurserna ser ut på CV:n och var de kan få den kom
petens de saknar. 

ALUMNFÖrENINGEN erbjuder olika alternativ för att 
stöda studerandenas arbetslivsfärdigheter: mentors
kap, LinkedInutbildningar och framför allt  
Alumni Ambassadorverksamheten. Genom dessa 
program kan alumnerna hjälpa studerande enkelt  
och direkt. Delar av verksamheten kanaliserar 
Alumn föreningen via studentorganisationerna. 

– Det finns styrka i samarbete, och det finns 
smarta människor vid ämnesföreningarna, konsta
terar Sipponen. 

– Studentorganisationerna vet bäst vilka evene
mang det lönar sig att arrangera för studerande och 
när. Om Alumnföreningen arrangerade en panel
diskussion om arbetslivet, är det lätt hänt att tid
punkten är fel vald eller att beskrivningen av eve
nemanget låter främmande, och därför dyker inga 
studerande upp, säger Sipponen. 

Nu går det till så att studentorganisationerna kon
taktar Alumnföreningen och beställer alumner till 
sina tillställningar för att tala om teman  
med kopplingar till arbetslivet. Detta upplägg har 
visat sig vara väldigt effektivt. 

För vissa organisationer fungerar avslappnade dis
kussionstillfällen bäst, medan andra vill ha mer for
mella tillställningar som paneler. Somliga ämnes
föreningar gör helst en exkursion med studerande 
till alumnernas arbetsplatser. 

Vid arbetslivsevenemangen frågar studerande of
tast vilken del av alumnernas egna studier som har 
hjälpt dem mest att nå sin nuvarande position. 

– Sällan svarar alumnerna att någon specifik kurs 
skulle ha varit mest avgörande för dem. Snarare 
handlar det om de nätverk som de byggt upp vid 
universitetet, en förmåga till kritiskt tänkande eller 
om förmågan att kunna ta till sig och hantera stora 
mängder ny information. Svaren är ofta en stor  
lättnad för studerandena. 

Alumnföreningen erbjuder studentorganisationer
na hjälp och stöd med att arrangera sina evenemang. 
Föreningen är en erfaren evenemangs producent, 
medan funktionärerna vid studentorganisationerna 
ofta till en början saknar nätverk. 

Varje vår och höst arrangerar Alumnföreningen 
kvällar studentorganisationernas nya och tidigare 
arbetslivs och alumnansvariga där de kan mötas 
och byta erfarenheter.

– På så sätt går kunskapen i arv och de nya ans
varspersonerna behöver inte börja om från noll. 

Sökes: 21-årig doktor med minst 10 års  arbetserfarenhet! Du ska ha lätt för  att lära, vara intresserad, engagerad  och framför allt flexibel! 
Vi erbjuder Dig en verklig möjlighet...

ARBETSANSÖKAN
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StUdIA 
GENErALIA

Kevään 2019 luentosarjan  
teemana ja pääotsikkona on 
Pelko. Studia Generalia johdat-
telee pelon äärelle. Pelkoa  
kohti mennään rohkeasti niin 
fysiologisesta, psykologisesta, 
yhteis kunnallisesta kuin  
histo riallisestakin näkökulmasta  
käsin. Tarjolla pelon anato miaa 
ja kiehtovaa kauhua turvallisesti 
tieteeseen nojaten.

tISdAGAr 
5.2., 12.2., 19.2., 5.3. ocH 12.3.2019 
kL 17–19

PLAtS
Tankehörnan, universitetsgatan 4

ArrANGÖr
öppna universitetet vid Helsingfors  
universitet. du kan också följa föreläs-
ningarna live eller i efterhand på nätet.

yttErLIGArE INForMAtIoN 
helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto

PELko
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Hur borde man formulera sitt CV? Var kan 
man ansöka om sommarjobb med den egna 
studie och arbetserfarenheten? Hur skriver 
man en bra arbetsansökan? 

För studerande som småningom ska förflyt
ta sig ut i arbetslivet är det ofta en utmaning 
att identifiera sina egna kompetensområden. 
Bland studerandena finns väldigt mångsidig 
kompetens, men ibland saknas själv säkerheten 
att visa den för arbetsgivarna. Alumnerna kan 
ge råd om hur man beskriver sitt kunnande så 

Alumn Ambassadörerna 
stöder studerandena.

att arbetsgivare enkelt identifierar det. Före
läsningar och studielivet lär ut mångsidiga 
färdigheter som inte enbart förmedlas via 
kursbeskrivningarna. Ambassa dörerna kan 
hjälpa på flera sätt. 

Verksamheten når särskilt blyga studerande 
som ännu inte har hunnit bygga upp nätverk 
inom arbetslivet. Ett digitalt möte ger dem 
möjlighet att med låg tröskel kontakta Ambas
sadörerna. Vanligtvis diskuteras arbetslivsfrå
gor bara vänner emellan. Alumner kan med 
sitt perspektiv erbjuda väldigt värdefull hjälp 
och en insikt i arbetslivet utanför studerande
nas egna sociala kretsar. 

Alumnen och studeranden känner inte var
andra sedan tidigare men alumnskapet förenar 
dem. 

Studerandena önskar få hjälp av alumner 
särskilt inom sin egen bransch. Dessa alum
ner har kunskap om vilka arbets uppgifter 
studierna kan förbereda en för. Alumnfören
ingen uppmuntrar studerande till tvärveten
skapliga möten utan förutfattade meningar 
– tvärvetenskaplighet är, som vi vet, en styrka 
i arbetslivet. Med LinkedIns hjälp är det lätt 
att bilda sig en uppfattning om alumners kar
riärnätverk. 

Alumni Ambassadorverksamheten är snabb
are och lättare än ett traditionellt mentorskap: 
alumnen förbinder sig inte till något långvarigt 
engagemang, och det förutsätter inte heller så
dana förberedelser som mentorskap kräver. 

Ambassadörerna har två krav: de måste ha 
en profil på LinkedIn och de måste förbinda 
sig att svara på de meddelanden de får – om 
så bara med svaret att de inte hinner svara 
just nu. De alumner som registrerar sig för 
uppdraget får ett lösenord med vilket de kan 
känna igen studerande. Studerandena hittar 
i sin tur urvalet ambassadörer på Alumn
föreningens webbplats, och identifierar dem 
med beskrivningen på deras LinkedInprofil.

Se videon: youtu.be/A0AWw4osvio

AMBASSADOR

G enom att dela med sig av sin erfaren
het hjälper Alumnföreningens fri
villiga Alumni Ambassadors stude

rande att förbereda sig för arbetslivet. Alumni 
Ambassadorverksamheten gör det möjligt för 
upptagna alumner och upptagna studerande 
att mötas. Då kontakten sker elektroniskt på 
plattformen LinkedIn kan bägge parter vara i 
kontakt då och där det passar dem bäst. 

När sommaren närmar sig är det många 
studerande som är i behov av praktiska tips: 

linkedin.com/groups/8431519

My NetworkHome Messaging MeJobs

vILL dU vArA MEd? 

ALUMN: fyll i anmälnings-
blanketten på föreningens 
hemsida. du får instruktioner 
och en inbjudan till förening ens 
slutna linkedingrupp  
(du kan gå med genast:  
linkedin.com/groups/8431519). 
du får även instruktioner hur du 
lägger in Ambassadör skapet i 
din profil. studerandena tar  
kontakt med dig via linkedin.

StUdErANdE: fyll i anmälningsblan-
ketten på föreningens hemsida och 
bli medlem i föreningens linkedin-
grupp. du kan genast börja nätverka 
med Alumni Ambassadörer då du 
fått ett lösenord. 
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ALUMNEr PÅ 
GULNäBBSävENtyr

 ”En lysande blandning av nytta och nöje, LinkedIn 
är en fördel för alla!”

Alumnerna minglade med årets färska gulisar 
den 28 september 2018 på Gulisäsventyret, som 
hade över 4000 deltagare. Studentkåren vid Hel
singfors universitet HUS samlade ihop studentor
ganisationer, universitets representanter och andra 
samarbets parter som arrangerade kontroller för gu
lislagen. Äventyret var utspritt över hela Helsingfors.  

Även i år förvandlade gulisarna kassapersonal 
till försäljningsproffs och vikarier till pedagogiska 
stjärnor vid alumnernas fartfyllda LinkedIn Super
heroes kontroll. Baktanken var att uppmärksamma 
studerande på att alumnerna och plattformen  

LinkedIn har en viktig roll för studerandenas 
framtida arbets sökning – de hjälper att lyfta fram 
studerandenas styrkor för att hitta det egna  
drömjobbet. 

”Fastän det är en jätterolig kontroll så bekantar 
den även studerandena på ett lekfullt sätt med  
LinkedIn”, sammanfattade en av de frivilliga. 

Vid två kontrollpunkter fick gulisgrupperna 
skapa sin drömprofil på LinkedIn, antingen för en 
av gruppmedlemmarna eller för en helt påhittad 
figur. Med hjälp av alumnerna skapade grupperna 
en profil och presenterade dem sedan själv säkert. 
Visst fick figurerna också svara på tuffa frågor om 
deras kompetens från alumnerna. Kontrollen var 

AkAdEMISkt 
voLoNtär-
ArBEtE

också riktad till internationella studerande, som  
besökte punkterna med flera olika lag. 

Under kvällens gång presenterades till exempel 
käglan som ville bli ett bowlingklot. Käglans motto 
var att han ofta faller omkull, men alltid reser sig på 
nytt. I profilen betonade gulisarna alltså företagsam
het och uthållighet som viktiga egenskaper. 

Kontrollen leddes av de frivilliga alumnerna Anna 
Autere, Minna PalanderCollin, Hilkka Karvinen, 
Sari Malka, Marja Pirttivaara, Saana Söderlund 
och Ville Tolvanen. Ett stort tack till de frivilliga, 
programmet bjöd på stoj, skratt och lärdomar!

”Ett jätteroligt evenemang och man träffar stude
rande från många olika branscher!”

MEdLEMMArNA i Alumnföreningen har 
mycket specialkunnande som kan  
gynna universitetet. föreningens kon-
tor kopplar ihop rätta personer med 
de olika volontäruppdragen. varje 
uppgift har en uppdragsbeskrivning. 
uppdragen är mångsidiga par-, team- 
eller individuella uppgifter. volontären 
förbinder sig till en uppgift för ett år i 
taget. efter avslutat uppdrag kan hen 
be om ett arbetsintyg. 

medlemmarna i föreningen utförde 
över 900 timmar volontärarbete under 
år 2018. de medverkade som volon-
tärer i olika samarbetsprogram samt 
arbetsgrupper och hjälpte dessutom till 
på föreningens kontor och evenemang. 
Alumnerna deltog också i strate-
giskt planeringsarbete och företags-
samarbete, fungerade som mentorer, 
föreläsare och korrekturläsare.

ANMäL dIG SoM FrIvILLIG och tala om 
för oss vad du är intresserad av att 
göra år 2019 till förmån för nuvarande 
och tidigare studerande, och för att 
främja universitets strategiska mål.

helsinki.fi/sv/alumnforeningen/ 
volontararbete eller ring 029 412 4494
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vI SträvAr 
tILL 8000 

MEdLEMMAr 
2019

dENNA tABELL beskriver utvecklingen av medlemsantalet 
i Alumnföreningen. för perioden 1991–2007 är års-
berättelserna källan för informationen. från och med  
2008 har endast personer som avlagt medlemsavgiften 
för ifrågavarande år räknats som medlemmar.

ALLt FLEr

Könsfördelning 1.1.2019

34 % män

66 % kvinnor 

0,01 % annat

Åldersfördelning 1.1.2019

≤ 29 år:    563 

30–45 år:   1 526 

46–65 år:   2 525

≥ 66 år:   2 821

7 435

7104

5574

6511

Medlemmar i lokalklubbarna

china Alumni club 210

eu Alumni club 119

sweden Alumni club 78

sammanlagt 407
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därFÖr är jAG ALUMN  ” Jag blev medlem förra våren, då 
min gradu i småbarnspedagogik  
fortfarande var lite på hälft. Jag 
utexaminerades på sommaren 
och under den tidiga hösten 
vågade jag mig på att delta i 
Alumnförenin gens evenemang. 
Jag var med som volontär på 
alumnkontrollen vid gulnäbbs-
äventyret, där nya studerande 
skulle hitta på en linkedin-profil 
med superkrafter. Jag deltog 
också på Alumnföreningens före-
läsning från uni till karriären, som 
presenterade arbetsfältet, karriär-
vägar och tips för arbetslivet. 
dessutom deltog jag i efterfesten 
det här lärde du dig inte i skolan. 
via Alumni Ambassador-tjänsten 
har jag fått tips till min arbets-
sökning. 

för tillfället vikarierar jag inom 
småbarnsfostran och skriver om 
evenemang och människor för tid-
ningen Karjala. min målsättning är 
ändå att inom snar framtid arbeta 
med något som bättre motsvarar  
min magisterutbildning. inom 
Alumnföreningen vill jag nätverka 
och få tips om hur andra har gjort i 
liknande situationer.”

Saana Söderlund
pedagogiska fakulteten

 ”under min studietid rörde jag mig 
väldigt aktivt i studentkårens  
kretsar, och jag arbetade också tre 
år som Hus generalsekreterare. 
därför vill jag också nu i arbetslivet  
upprätthålla mina kontakter till 
universitetet och till de yngre gene-
rationerna av studerande. under 
Alumnföreningens tidiga skede satt 
jag med i styrelsen. då var verksam-
heten ännu väldigt småskalig, men 
lyckligtvis har föreningen sedan 
dess vuxit till en betydande storlek. 

Jag har arbetat med kommunika-
tion i flera årtionden. via national-
ekonomistuderandenas alumner har 
jag vid studentföreningens alumn-
kvällar fått bekanta mig med unga 
nationalekonomer. det har varit en 
viktig rekryteringskanal för mig. 

min fru och jag har deltagit i 
alumnresor inom europa. den finaste 
upplevelsen hade jag på resan med 
flodbåt längs med donau, då vi fick 
njuta av laura Kolbes föreläsningar 
om Habsburgarnas århundraden. 
Alumnresorna är en mer förfinad 
sorts semester än de vanliga fin-
ländska sällskapsresorna, eftersom 
resesällskapet är utvalt. med på 
resan finns statsvetare, läkare och 
domare istället för fyllbultar.”

Matti Saarinen
statsvetenskapliga fakulteten

 ” Jag var entusiastiskt med om att grunda  
Alumnföreningen i samband med Hel-
singfors universitets 350-årsjubileumsår. 
då arbetade jag som informatör på 
universitetet, men snart flyttade jag 
över till informatörsuppdrag inom den 
privata sektorn. i sex år var jag kommu-
nikationsansvarig i Alumnföreningens 
styrelse. det gav mig ett naturligt sätt 
att upprätthålla kontakten med univer-
sitetet. 

På senare tid har jag främst träffat 
gamla bekanta vid årsfesterna och del-
tagit nu och då i litteraturcirkeln.  

några år sedan berättade jag om min 
karriär på en arbetslivskurs för kommu-
nikationsstuderande. universitetsstudier 
är teoretiska (som sig bör), så praktiska 
erfarenheter hjälper studerande att 
planera sin karriär.

Alumnskapet vid Helsingfors univer-
sitet är en tradition i vår familj. min far 
studerade till forstmästare och min mor 
studerade till biologi- och geografilärare. 
min dotter graduerade från juridiska 
fakulteten några år sedan. Även min far-
far studerade vid kejserliga Alexanders 
universitet i agroforstvetenskapliga 
fakulteten på 1910-talet.”

katriina Palmroth-ramm-Schmidt 
statsvetenskapliga fakulteten

 ”Jag kom till Helsingfors som utbytesstude-
rande under slutet av sovjettiden, läsåret 
1989–90. när jag utexaminerats som magister 
i Tarto återvände jag till Helsingfors för att 
doktorera och arbeta som forskare. Jag bodde 
i Helsingfors i nio år och idag känns universite-
tet fortfarande lika hemtrevligt. 

nu arbetar jag vid Tarto universitet som 
direk tör på institutionen för datavetenskap. 
genom mitt medlemskap i Alumnföreningen 
vid Helsingfors universitet bevarar jag känslan 
av att jag har kontakt med min alma mater. 

På grund av avståndet kan jag inte delta i 
Alumnföreningens evenemang. däremot har 
jag besökt den datavetenskapliga avdelning-
ens större fester, som professorernas pen-
sionsfester och avdelningens 50-årsjubileum.  
några år sedan närvarade jag vid matematisk- 
naturvetenskapliga fakultetens doktors-
promovering – 15 år efter att jag själv promo-
verades. det var en av mitt livs finaste fester. 

genom att läsa den e-post som förening-
en skickar kan jag se skillnaderna mellan 
alumnverksamheten i Helsingfors och Tarto. 
det känns som att alumnverksamheten för 
de mindre ämnesspecifika alumngrupperna 
är mera regelbunden i estland. men den  
tvärvetenskapliga och heltäckande alumn-
verksamhet som omfattar hela universitetet 
är långt ifrån på samma nivå i Tarto som på 
Alumnföreningen vid Helsingfors universitet.”

jaak vilo
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
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•  Överombudsman Antti Arjava, finska Kulturfonden Ny 

•  Veteribärmedicine doctor Tuula Honkanen-Buzalski
•  Direktör Antti Huhtamäki, lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, lPA

•  Kansler, professor Kaarle Hämeri, Helsingfors universitet 

•  FD Tarja Kohila, Ny 

•  Odontologie lic., BMus, operasångerska Laura Leisma
•  Advokat, JM, FM Jukka Lång, dittmar & indrenius Advokatbyrå Ab 

•  Styrelseordförande Susanna Miekk-oja, Tracefi Oy

•  FD Sole Molander, The JuicePLUS+ Company ApS

•  Facklitterär författare och journalist Marjo T. Nurminen 

•  Direktör för kommunikation och samhällsansvar Arja Suominen, finnair 

•  Verkställande direktör Reidar Wasenius, finnish business Angels 

network – fibAn

•  Verksamhetsledare Kati Myllymäki, finlands läkarförbund (ordförande)

•  Agroforstmagister Christina Gestrin (1. viceordförande) 

•  Sektorchef Juha Jolkkonen, social- och hälsovårdsektorn,  

Helsingfors stad (2. viceordförande)

•  Biträdande avdelningschef Taina Aaltonen, Jord och  

skogsbruksministeriet 

•  Fri skribent och naturvårdare Heidi Andersson, WWf finlands styrelse 

•  Professor Seppo Honkapohja, Aalto-universitetet 

•  Vicehäradshövding Taisto Hujala, auktoriserad jurist, entreprenör 

•  Ombudsman / ledande expert Carmela Kantor-Aaltonen suomen  

bioteollisuus ry och Kemianteollisuus ry 

•  Styrelse ordförande, partner Juha Pekka Katainen, Krogerus  

Advokatbyrå Ab

•  Styrelseproffs, JK Kirsi Komi
•  Board Professional, LL.M Ritva-Liisa Luomaranta, Advokatbyrå borenius Ab 

•  Forskningsdirektör Mika Maliranta, näringslivets forskningsinstitut (eTlA) 

•  Utbildningsdirektör Heljä Misukka, OAJ Ny
•  Styrelseordförande Leena Niemistö, finlands nationalopera och  balett sr 

och stiftelsen för finlands nationalopera och  balett sr

•  Direktör Mari Pantsar, Kolneutral cirkulär ekonomi, sitra 

•  Senior Advisor Jari Pitkälä, bravedo Oy

•  Kanslichef Sami Sarvilinna, Helsingfors stad 

•  Direktör Anna-Maria Soininvaara, centrumbiblioteket

•  Tidigare statssekreterare Peter Stenlund 

•  Sales and Account Director Mikko Surakka, Pharmia Oy

•  Verksamhetsledare Tuija Talvitie, crisis management initiative cmi 

•  Ambassadör Teemu Tanner, finlands ambassad i Paris

•  Naturtjänstdirektör Timo Tanninen, forststyrelsen

LIttErAtUrcIrkELN

Må 11.2. kl. 17–18
Vinnaren av Finlandia-priset Olli Jalonen berättar 
om bakgrunderna till sitt verk Taivaspallo. diskus-
sionen modereras av Hannu Harju. Anmäl dig på 
Alumnföreningens webbplats eller till kontoret. 
Porthania, sal Pi, universitetsgatan 3.

Må 11.3. kl. 17–18
Litteraturens roll och litteratur som yrke.  
debattörer Antti Nylén och Saara Turunen. dis-
kussionen modereras av Mikko Aarne. Anmäl dig 
på Alumnföreningens webbplats eller till kontoret.
Porthania, sal Pii, universitetsgatan 3.

Må 8.4. kl. 17–18
Kulturellt ägande inom skönlitteratur. 
debattörer Elina Hirvonen och Jani Saxell.  
diskussionen modereras av Anna-Riikka Carlson 
och Hannu Harju. Anmäl dig på Alumn föreningens 
webbplats eller till kontoret.
Porthania, sal Pii, universitetsgatan 3.

Må 13.5. kl. 17–18
Klimatförändringen inom skönlitteratur. 
debattörer Emma Puikkonen, Leo Stranius  
och Ina Westman. diskussionen modereras av 
Anna-Riikka Carlson. Anmäl dig på Alumn-
föreningens webbplats eller till kontoret.
Porthania, sal Pii, universitetsgatan 3.

Anna-Riikka Carlson leder WsOYs 
skönlitterära avdelning och stöder 
journalister och författares i deras 
arbete. förutom böcker ligger bland 
annat nationalparker, att skriva brev 
och konversationer där motsatta 
synpunkter skapar något konstruk-
tivt, för henne nära hjärtat.

Hannu Harju är publiceringschef 
för den inhemska skönlitteraturen 
på Tammi. Han tycker att litteratur 
inspirerar, stimulerar, utmanar – och 
kan hjälpa till att rädda världen.

ProGrAMrÅdEt FÖr 
LIttErAtUrcIrkELN:

ALUMNFÖrENINGENS StyrELSE 
UNdEr MANdAtPErIodEN 2019

ALUMNFÖrENINGENS dELEGAtIoN  
UNdEr MANdAtPErIodEN 2019
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att höra senaste nytt vid bio och miljövetenskapliga  
fakulteten och vid matematisknaturvetenskapliga 
fakul teten i Gumtäkt. 

Efter det återvänder delegationen till Centrumcam
pus där det finns så många läroämnen att det inte är 
värt att försöka höra dem alla på en gång. I år träffar 
delegationen bland annat läroämnena vid rättsveten
skapliga, statsvetenskapliga och teologiska fakulteten. 

Nu utreds också möjligheten att arrangera motsva
rande tillfällen för Alumnföreningens medlemmar. 
På så sätt skulle intresserade medlemmar ha möjlighet 
att höra om hur undervisningen utvecklats och vilka 
framsteg forskningen gör inom hens tidigare eller nu
varande bransch.

” Alumntutorer föreslås  
till de humanistiska  
doktorandstyr grupperna 
för att stärka kontakterna 
till näringslivet. ”

föredragningslistan och bilagorna finns till påseende på föreningens webbplats 
och på kontoret. Anmäl dig och kom med och påverka. Traktering efter mötet.

HELSINGForS UNIvErSItEtS 
ALUMNEr rF:S ÅrSMÖtE

Torsdag 28.11.2019 kl. 17–19
Porthania, sal PII, Universitetsgatan 3

dELEGAtIoNS-
MÖtENA  
FLyttAdE  
tILL cAMPUS

P å dagstidningarnas insändarsidor publiceras 
regelbundet insändare om att man med en 
doktorsgrad inte alltid hittar arbete inom sin 

egen bransch. 
Vice dekan vid humanistiska fakulteten, Paa

vo Pylkkänen presenterade vid delegationsmötet 
för Alumnföreningen vid Helsingfors universitet i 
november 2018 en idé för att underlätta problemet: 
doktorander vid humanistiska fakulteten kommer i 
framtiden att få stöd både av sin handledare och av en 
styrgrupp. I styrgruppen kunde man även inkludera 
en alumnmedlem, en slags alumntutor. Alumntutorn 
skulle hjälpa doktoranden med att skapa kontakter till 
arbetslivet och kunde kanske rentav hitta framtida an
ställda bland doktoranderna. 

Delegationen fann idén tilltalande. Delegations
medlem Jari Pitkälä, senior advisor på Bravedo 
konstaterade att Barona har över 2000 öppna arbets

platser, och nämnde att de under de senaste åren har 
sysselsatt hundratals personer med doktorsgrad i fas
ta tjänster. Delegationsmedlem Peter Stenlund, tidi
gare statssekreterare vid utrikesministeriet, ansåg att 
idén var intressant så länge man förhåller sig lyhört 
till universitetets autonomi. Man bör beakta att det 
ofta finns starka organisationer bakom alumnerna. 

Tidigare har Alumnföreningens delegationsmöten 
arrangerats vid organisationer anknutna till någon 
delegationsmedlem, och som inledning eller avslut
ning på träffen har delegationen tagit del av en före
tagspresentation. Denna höst ändrades upplägget så 
att träffarna sker vid olika universitetscampus, där 
läroämnena och fakulteterna delar med sig av sina 
nyheter och presenterar sina önskemål åt Alumn
föreningen. 

Den första träffen av det här slaget anordnades i 
september på Mejlans campus. Under diskussionen 
konstaterade vice dekan för medicinska fakulteten, 
Kari Reijula att alumnernas mervärde i stort sett 
fort farande är oprövat vid den medicinska fakulteten 
och i bredare bemärkelse i samhället. Han sade att 
fakulteten behöver förtroendefulla kontakter till de 
alumner som finns i företagsvärlden för att få direkt 
respons på sin verksamhet och tips om hur de kan 
effektivera sin verksamhet. 

Delegationsmedlem och styrelseproffs Kirsi Komi 
önskade att studerandena skulle göras medvetna om 
vad deras utbildning kostar. Till exempel en sexårig 
läkarutbildning kostar samhället 1,5–2 miljoner euro. 

Det kommande året samlas delegationen i Vik för 

Övre raden från vänster: Mari Pantsar, Taisto Hujala, Seppo Honkapohja, Juha Jolkkonen, Sami Sarvilinna
Nedre raden från vänster: Kirsi Komi, Christina Gestrin, Leena Niemistö, Kati Myllymäki, RitvaLiisa  
luomaranta, carmela Kantor-Aaltonen
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IN SoM UNG,  
Ut SoM UNG

Staten vill att ungdomar söker 
sig från skolbänken till univer

sitetet så snabbt som möjligt, och 
det  syns i reformerna av inträdes
proven vid Helsingfors universitet. 

2018 förkortades förberedelse
tiden till inträdesproven, litte
raturlistan publicerades bara en 
månad innan proven och den var 
kortare än tidigare. Avsikten var 
att förbättra möjligheterna för de 
ansökande som skrivit studenten 
samma vår, så att de skulle hinna 
förbereda sig för studentskrivning
arna men också återhämta sig en 
smula innan de började plugga för 
inträdesproven. 

– Att begränsa förhandsmateria
let var bara det första steget. Stora 
förändringar står fortfarande för 
dörren, berättar utvecklingschefen  
vid Helsingfors universitets enhet  
för undervisning Susanna 
Niinistö Sivuranta.

– I fortsättningen, från och med 
år 2020, kommer det huvudsakliga 
urvalet av studerande att förverk
ligas som ett så kallat betygsurval, 
och därtill utvecklas inträdesprovet  
så att materialet delas ut först i 
provsalen, säger NiinistöSivuranta. 

– Därmed antas i medeltal hälf
ten av studeranden på basen av 
sina studentexamensbetyg, och den 
andra hälften enbart på basen av 
deras resultat i inträdesprovet.

Utöver det kan man antas till 
universitetet genom att avlägga en 
viss webbkurs på öppna universite
tet med fulla poäng. 

Det är ännu för tidigt att veta 
hur mycket reformen kommer att 
inverka på att andelen nya unga 

universitetsstuderande ökar, men 
riktningen är oundviklig. 

– Enligt universitetets finansie
ringsmodell 2021 kommer de som 
avlägger sin första examen och de 
som blir färdiga inom utsatt tid  
att generera klart mer pengar för 
universitetet än de som avlägger 
sin andra eller tredje examen. Det 
kommer att styra universitetet mot 
att anta unga och förstaexamens 
studerande.

Modellen hade ännu inte ac
cepterats i december 2019, men 
förändringar är enligt Niini
stöSivuranta på kommande. 

– Men å andra sidan vill univer
siteten bevara flera alternativa vägar 
in till universitetet, så inträdes

proven kommer inte helt att slopas.
Ur alumnernas synvinkel inne

bär detta att det kommer att finnas 
flera 22åriga magistrar i företags
livet. För att de unga magistrar
na inte skulle vara alltför oerfarna 
höjde man andelen arbetslivsstu
dier i kandidatutbildningen till tio 
studiepoäng i samband med exa
mensreformen Stora Hjulet. 

Helheterna varierar fakultetsvis. 
Det finns arbetslivsföreläsnin gar och 
utbildning för att skriva en CV. Men 
studerandena deltar också i forsk
ningsprojekt och företagen ger dem 
verkliga problem att lösa, så att de 
kan förena sitt teoretiska kunnande 
med konkreta uppdrag. Studerande 
kan till exempel fundera över välmå
ende på arbetsplatsen, eller tillföra 
den yngre generationens perspektiv i 
inledningsfasen av vissa projekt, eller 
kläcka nya spelidéer för spelfirmor. 

– Det som regelbundet nämns i 
karriärsuppföljningsenkäterna är vik
ten av generiska kommunikations 
och problemlösningsfärdigheter i 

arbetslivet, säger NiinistöSivuranta. 
Det är omöjligt att visa på några 

direkta resultat av de här åtgärder
na, men förmodligen har någonting 
gjorts rätt, för riktningen går åt 
rätt håll. 2018 hoppade Helsingfors 
universitet från plats 82 till 48 i en 
internationell universitetsranking 
som jämförde sysselsättningen av 
utexaminerade på den globala ar
betsmarknaden. 

Listan toppades av de amerikan
ska universiteten Harvard, Caltech 
och MIT, samt Cambridge univer
sitet i Storbritannien. Aaltouniver
sitetet låg på 140:e plats. 

Jämförelsen, som beställdes av  
Times Higher Education, utfördes 
av två råd bestående av 7 000 sak
kunniga var. De tog ställning till 
vilka universitet de ansåg att utexa
minerade de bäst lämpade personer
na för arbetslivet. 

Alumnerna kan engagera kan
didatstuderande för sina företags
projekt antingen direkt eller via 
karriär servicen. 

PrAktIkPLAtS  
vIA ALUMNErNA

Av de alumner som utexaminerades år 2012  
arbetade 17 procent i små eller medelstora före-

tag fem år efter att de utexaminerats. denna sektor 
var enligt karriärsuppföljningsenkäten från 2017 den 
näst största arbetsgivaren efter kommunsektorn. 

därför stärker universitetets karriärsservice i år 
samarbetet med små och medelstora företag, så att 
studerande kan bekanta sig med dem som potenti-
ella arbetsgivare redan under studietiden. samtidigt 
ökar företagens kunskap om universitetsstuderan-
denas mångsidiga kompetens. 

målsättningen för praktikprogrammet Think  
Career, som inleds våren 2019, är att hitta nya 
praktikmöjligheter för studerande bland små och 
medel stora företag eller inom föreningssektorn. i 
bästa fall kan arbetspraktikerna betyda mycket för 
studerandenas sakkunskap och arbetslivskompe-
tens och utveckla deras karriärplanering. ibland kan 
studerande även hitta ett mer långsiktigt jobb via 
sin praktik. för arbetsgivaren erbjuder Helsingfors 
universitets studerande möjligheten att få nya per-
spektiv på sin verksamhet och aktuell information 
om universitetsutbildningen. 

i praktikprogrammet Think Career medverkar 12 
arbetsgivare och 14 praktikplatser. eftersom en stor 
del av programmets företag anställer en praktikant 
för första gången stöder universitetets karriärservice 
arbetsgivarna med rekrytering och handledning. 

Läs mer om samarbetsmöjligheterna på vår 
webbplats helsinki.fi/tyonantajapalvelut och  
ta kontakt med universitetets karriärservice  
på adressen employerservices@helsinki.fi.
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Små och medelstora företag kan ha 
en betydande roll som sysselsättare 
av studerande som utexamineras 
från Helsingfors universitet. Därför 
förstärker universitetets karriärservice 
samarbetet med små och medelstora 
företag under år 2019. 
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 ”E ftersom den statliga finansie
ringen för företagens forsk

nings och utvecklingsprojekt under 
de senaste åren har minskat väljer 
många företag istället att rikta sig 
till EU”, berättar servicechef Maarit 
Haataja som leder Helsingfors uni
versitets team för företagssamarbete. 

Den senaste tiden har hon i sina 
möten med företag lagt märke till 
ett ökat intresse att ansöka om 
EUfinansiering för projekt där 
universitetets basforskning tilläm
pas i företagens produktutveckling. 

PILot FÖr NärINGS-
LIvSSAMArBEtE INoM 
vEtErINärMEdIcIN

Företagen borde vara i kontakt med 
Helsingfors universitet då de gör 
sina ansökningar, eftersom uni
versitetet har en lång erfarenhet av 
EUfinansierade projekt.

I hemlandet kunde i sin tur 
Business Finland, som uppstod i 
fusioneringen av Finpro och Tekes, 
erbjuda forskningsfinansiering för 
samarbetsprojekt där tyngdpunk
ten ligger ännu starkare på produk
tutveckling. 

Haatajas team på nio personer 
arbetar med att föra samman före

tagsvärlden med forskare. 
– De mest aktiva företagen tar 

direkt kontakt med oss och frågar 
vilken tvärvetenskaplig forskning 
universitetet har som kunde gagna 
dem, säger Haataja. 

När de hittar gemensamma in
tressen besöker Haatajas team före
tagen tillsammans med forskarna 
och berättar mera om forskningen 
vid Helsingfors universitet. 

Vid veterinärmedicinska fakul
teten pågår nu ett experiment där 
man utreder hur företags samarbete 

kunde stöda forskningen och 
fördjupa de kontakter som redan 
finns. Målsättningen är samtidigt 
att hitta nya samarbetsparter. 

Tillsammans med fakultetsled
ningen och forskarna har teamet 
analyserat fakultetens potential för 
företagssamarbeten, och i sina blog
ginlägg berättar de om sådana sam
arbetsprojekt som varit fruktbara 
för både forskarna och företagen. 

Sedan våren 2017 har de arran
gerat utbildning för forskare om 
hur det lönar sig att gå tillväga med 
företag i frågor om kontrakt och 
prissättning, samt vilka forsknings
områden som kunde vara av kom
mersiellt intresse. 

Universitetet arrangerar även 

I År är tEMAt för business och ledarskaps-
seminariet Tillväxt (growth). På Alumn-
föreningens live stream -tillställning i 
Tanke hörnan kan du, tillsammans med andra 
alumner och studerande, följa med världens 
mest uppskattade direktörer och framgångs-
rika påverkares uppträdanden. Huvudtalare 
i år är bland annat Apples grundare Steve 
Wozniak och den Oscarvinnande skåde-
spelaren, regissör-producenten, företagaren 
och FN:s fredsambassadör George Clooney. 

campus vik

NordIc BUSINESS ForUM 2019

tvärvetenskapliga träffar kring ett 
visst ämnesområde, som till exem
pel mikrobiomer. Där kan fors
karna bilda sig en uppfattning om 
vilka andra forskare vid universite
tet som granskar liknande teman 
eller ämnen ur andra perspektiv. I 
bästa fall kan forskningsgrupperna 
paketera sin gemensamma kompe
tens till ett koncept som företagen 
har lätt att se potentialen i. 

Utöver allt detta grundarbete  
anordnas dessutom ett tillfälle på 
våren 2019 där fakultetens forskare 
berättar för företag i branschen vad 
som är på gång inom veterinär
medicinsk forskning. På det viset 
kan företagen lätt identifiera vilka 
forskare de kan samarbeta med. 

– De andra fakulteterna har 
också meddelat sitt intresse för att 
stärka samarbetet med närings
livet. Bara vi genomför det här 
pilot projektet med den veterinär
medicinska fakulteten vet vi lite 
mer om vad som funkar och vad 
som inte gör det. I fortsättningen 
kan vi sedan skräddarsy lämpli
ga program för företagssamarbe
te för varje enskilt fakultet, säger 
Haataja.

Företagssamarbetsteamets 
blogg: blogs.helsinki.fi/ 
andaction

Ta kontakt:  
businessteam@helsinki.fi

i samband med evenemanget  
arrangerar vi ett särskilt nät- 
verkstillfälle för de ständiga  
medlemmarna i Alumnföreningen.

Ons–to 9–10.10.2019
Tankehörnan,  
Universitetsgatan 4

begränsat antal platser.  
Anmälan på föreningens webbplats. 

STÄNDIGT
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Helsinki Innovation Services (HIS), som Hel
singfors universitet äger, hjälper forskare att 
grunda startupföretag, så att de kan kom

mersialisera sina forskningsrön. 
– Alumner som är erfarna inom sina branscher är 

välkomna som styrelsemedlemmar i de nya företagen, 
men även som företagare eller medlemmar av ett före
tagsteam, säger VD Jari Strandman. 

Som bäst är 20 kommersialiseringsprojekt under 
förberedelse vid HIS. Ifall de framskrider så långt 
som till företag behövs det åtminstone tre medlem
mar i styrelsen. Vanligen representerar en medlem 
forskarna, en annan företräder Helsingfors univer
sitets stiftelser, och den tredje eller därpå följande 
medlemmen vill man att är en erfaren och motiverad 
utomstående person. 

IFjoL GrUNdAdES trE FÖrEtAG MEd HjäLP Av HIS

Nanojet, grundat vid Campus Gumtäkt, utvecklar 
teknologier med vilka 2Dmikroskop enkelt kan an
vändas för 3Dmodellering. Det här innebär betydan
de inbesparingar för laboratorier. 3D mikroskop kos
tar hundratusentals euro medan 2Dmikroskop bara 
kostar en tiondel av det. 

GlucoModicum, grundat vid Campus Gumtäkt, 
till verkar teknologi med vilken man kan mäta  

StyrELSEPLAtSEr  
I StArtUPFÖrEtAG

blodsockerhalten utan att sticka en nål igenom huden. 
Solubility Company, grundat i Vik, utvecklar tekno

logi för företag inom läkemedelsbranschen som gör det 
möjligt att mäta lösligheten av ett läkemedel redan i ett 
tidigt utvecklingsskede. Information i ett tidigt skede ger 
företagen kännbara inbesparingar. Ifall det visar sig att 
läkemedlet löser sig dåligt i kroppen måste det uppmärk
sammas i produktutvecklingen, och ibland måste man 
helt överge utvecklingen av förformen av medicinen. 

Just nu håller man på att grunda ett företag vid 
Campus Vik som producerar ett vaccin för bin mot 
amerikansk yngelröta. Det är fråga om världens första 
vaccin som utvecklats för insekter. 

Enligt Strandman grundas det årligen mellan fem 
och tio spinoutföretag av den här sorten vid världens 
toppuniversitet. 

– Det är ett litet antal, men värdeökningspotentialet 
för dessa företag är väldigt stor, eftersom konkurrens
kraft skapas av spetsforskning och nya uppfinningar. Till 
exempel den kommersiella potentialen av det nyskapan
de cancervaccin som utvecklas vid Valo Therapeutics 
kan räknas i miljarder, säger Strandman. 

Ta kontakt: 
jari.strandman@helsinki.fi
eller +358 40 7006968

@ArtHouseKustantamo @AH_Kustantamo @arthousekustannus

ART HOUSE    

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

20%
ALUMNI2019

Tietoa. Tiedettä. Ilmiöitä.  
Tarinoita. Ajatuksia.
Art House -ryhmän monipuolinen kirjavalikoima nyt 
jäsenetuna alumneille. Saat edun kaikista kirjoista Art 
Housen verkkokaupassa käyttämällä kampanjakoodia 
ALUMNI2019 sekä kirjakaupassamme Bulevardilla 
näyttämällä alumniyhdistyksen jäsenkorttia. Tarjoamme 
verkkokauppaostoksiin myös postikulut. 
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A v ca 20 000 universitet i 
världen placerar sig Helsing

fors universitet bland de 100 bästa 
(topp 0.5 %). Som alumn lönar det 
sig att berätta om sina studier vid 
HU i sitt CV och i andra sam
manhang. På sidan helsinki.fi/sv/
forskning hittar du alltid aktuell 
information om den spetsforsk
ning som universitetet bedriver.

Helsingfors universitet nådde 
57:e plats år 2018 i den interna
tionellt högt ansedda Shanghai 
Academic Ranking of World Uni
versities (ARWU) universitetsrak
ningen. På Times Higher Education 
World University Rankings (THE), 
som är den andra av de två mest 
ansedda rankningarna, placerar sig 
HU på plats 99, främst tack vare 
vetenskapliga källhänvisningar. 

När man mäter medelvärdet av 
fem jämförelser faller universitetet i 
rankingen, då Kina och andra asia
tiska länder fortsätter sin gradvisa 
uppgång i universitetsjämförelser
na. De ekonomiska nedskärning
arna som universitetet utsattes för 

BLANd dE 100 FräMStA

SHANGHAI
(ArWU)

QS tIMES  
(tHE)

tAIWAN 
(NtU)

US NEWS 
GLoBAL 

rANkING

MEdELtALEt  
Av FEM 

PLAcErINGAr

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 
GLoBAL 

rANkING

MEdELtALEt  
Av FEM 

PLAcErINGAr

värLdEN 57 (56) 110 (102) 99 (90) 79 (81) 92 (81) 87.4 (82.0)
EUroPA 18 (16) 38 (35) 33 (31) 23 (25) 31 (24) 28.6 (26.2)
NordEN 3 (3) 4 (4) 4 (3) 3 (3) 4 (3) 3.6 (3.2)

FINLANd 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FÖräNdrING 

2017–2018

tHE EMPLoyABILIty 
rANkING 

103 99 91 72 70 83 48 35

of California, Berkeley. 
Det är bara några enstaka nordis

ka universitet som finns med bland 
de hundra bästa i världen. Bland 
dem placerade sig Helsingfors uni
versitet på tredje plats efter Köpen
hamns universitet och Karolinska 
institutet i Stockholm. I jämförelse 
med tidigare år har HU därmed 
lämnat både Uppsala universitet och 
Universitetet i Oslo bakom sig.

EXAMINErAdE FÅr BrA  
ANStäLLNING

Helsingfors universitet placerar 
sig på 48:de plats i sysselsättnings
jämförelsen THE Employability 
som publicerades av tidningen 
Times Higher Education. Detta är 
en förbättring på 35 platser jämfört 
med föregående år. Jämförelsen 
mäter sysselsättningen av utexami
nerade på den globala arbetsmark
naden. Helsingfors universitet har 
sedan 2012 förbättrat sin placering 
nästan varje år. Bland de nordis
ka länderna rankades Helsingfors 
universitet 2018 som andra. Året 
innan var HU på femte plats.

vILkA INdIkAtorEr räkNAS? 

De internationella jämförelserna av 
universitet beaktar flera olika  
faktorer, till exempel forskningens  
omfattning och genomslag, under
visningens kvalitet, universitetets 
anseende samt internationalitet. 
Förutom antalet vetenskapliga  
publikationer och källhänvisningar, 
fokuserar ARWUrankningen även 
på mängden nobelpristagare bland 
universitetets alumner samt antalet 
Fieldsmedaljer för insatser inom 
matematik, medan THEranknin
gen inriktar sig på undervisningens 
anseende, antalet doktorsexamina 
och forskning överlag. Nobelpriset 
som 2016 tilldelades Årets Alumn 
2011, Bengt Holmström ger även i 
fortsättningen HU tilläggspoäng i 
rankningen.

HELSINGForS UNIvErSItEtS PLAcErING  
PÅ dE StÖrStA rANkNINGSLIStorNA 2014–2018

HELSINGForS UNIvErSItEtS PLAcErING  
PÅ dE StÖrStA rANkNINGSLIStorNA 2018  
inom parentes placeringen år 2017

HELSINGForS UNIvErSItEtS PLAcErING I tHE EMPLoyABILIty rANkING  
vilken mäter sysselsättningsförmågan på arbetsmarknaden

börjar också de synas i jämförelser
na. Inom kategorin kontakter med 
industri och näringsliv finns det 
ännu en hel del utrymme för ut
veckling vid HU. Här kan alumner
na säkert bidra!

Ett Av dE BäStA I NordEN

Oftast toppar de nordamerikanska 
universiteten listorna år efter år.  
De fem bästa universiteten i  
Shangahairankningen år 2018 är 
de samma som förra året: nord
amerikanska Harvard University 
och Stanford University, brittiska 
University of Cambridge och nord
amerikanska Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) och University 

MEdLEMS-
ENkätENS 
rESULtAt

A lumnföreningen utför regelbundet medlemsenkäter för 
att bättre förstå alumnernas synpunkter och åsikter i 

frågor gällande Helsingfors universitet, föreningens medlem
skap, aktuella frågor och för att observera trender i alumner
nas attityder. Den senaste omfattande medlemsenkäten utför
des i juni–september 2016.

Enkäten besvarades av 2 653 alumner (43 % av de dåvarande 
medlemmarna). Alumnföreningen har tillämpat metoden Net 
Promoter Score (NPS) i alla enkäter sedan år 2015. Under
sökningen visar att Helsingfors universitets NPS är +64 och 
Alumnföreningens NPS är +47 bland alumner, vilket är ett 
mycket bra resultat. NPS skalan är 100 – +100.

•  88 % av alumnerna är stolta över sin examen 

•  84 % upplever att deras relation till universitetet  
är positiv eller mycket positiv

•  Alumnföreningen anses ha förbundit sig bra eller 
mycket bra till sina strategiska värden för åren 2017–  
2020: visionär, nyttig, engagerande och bildande.

•  Föreningen anses vara mycket aktiv, mångsidig och 
intressant och kommunikationen från föreningen 
anses effektiv. Alumnföreningens brand är starkt.

•  Alla som svarade på enkäten, oberoende av ålder, 
var intresserade av forskning även inom andra 
vetenskaps områden än sitt egna.

•  För alumnerna är de tre viktigaste informations
källorna om universitetet tidningen Yliopisto,  
dagstidningar och Alumnföreningen. Unga alumner 
följer också sociala medier. 

•  Vi frågade även om vilka tyngdpunktsområden 
universitetets rektor borde koncentrera sig på. I 
de öppna svaren förekom speciellt följande teman: 
internationalisering, forskningens kvalitet och upp-
skattning för undervisningen, välmående i veten-
skapssamhället och att fungera som förespråkare  
för vetenskapens betydelse.
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INtErNAtIoNELLA 
SPArrINGPArtNErS
Den största nyttan med utländska 
studerande är att de sporrar universitetet 
och dess undervisning till bättre resultat.

S ju procent av Helsingfors 
universitets magisterstude
rande är från utlandet. 

– Det är en låg siffra, med tan
ke på Helsingfors universitets 
goda rykte utomlands och dess 
placering inom de hundra bästa 
universiteten i den internationella 
universitetsrankingen, säger Esko 
Koponen, sakkunnig vid Helsing
fors universitets undervisningsen
hets strategiska service.

Delvis förklaras talet av att  
Helsingfors universitet som landets 
främsta universitet, har många äm
nen som är tätt anknutna till den 

egna kulturen och språket, och att 
universitetet även utbildar till snävt 
avgränsade yrken som lärare och 
tandläkare. 

– Hur som helst är sju procent 
ett lågt tal i internationella jämfö
relser och till och med jämfört med 
andra finländska universitet. Från 
och med 2017 började man uppbära 
terminsavgifter av studerande från 
länder utanför EU och ETA, och 
det minskade som väntat den totala 
mängden internationella studerande.

Mätt i antalet utbildningsprogram 
ser läget ljusare ut. Vid universitetet 
studerar man numera först till kan

didat i ett treårigt program och 
sedan till magister i ett tvåårigt 
program. Av magisterprogrammen 
är 34 stycken, eller drygt hälften, 
internationella, och i medeltal är 
nästan hälften av studerandena vid 
dessa internationella magisterpro
gram från utlandet. De flesta av 
programmen finns inom naturve
tenskaperna och biovetenskaperna,  
det vill säga vid Campus Gumtäkt 
och Vik. I Centrumcampus finns 
det minst av dem. 

För finländska studerande är 
programmen särskilt nyttiga ef
tersom de erbjuder en enkel väg 

motivera sina beslut för samhället. 
Antagningen av internationella 
magisterstuderande kan inte en
bart motiveras med att de efter sin 
examen stannar kvar i Finland i 
sakkunniguppdrag. 

Enligt Koponen skulle största 
delen av de internationella stu
derandena gärna sysselsätta sig i 
Finland efter att de utexamineras. 
Problemet är att den offentliga 
sektorn och företagen i Finland 
inte särskilt ofta prioriterar stu
derande som inte kan finska för 
praktikplatser eller arbetsplatser. 

– Arbetsgivarna kunde övervä
ga om det inte skulle löna sig att 
rekrytera en kunnig person som 
utöver sin utbildningssubstans 
kunde skapa kontakter till sitt 
hemland, hoppas Koponen. 

– Visst förstår jag att särskilt 
små och medelstora företag är för
siktiga. Varje rekrytering är både 
en möjlighet men också en risk 
och en utgift. Med internationella 
magistrar är det svårare att utvär
dera om de tillför arbetsgemenska
pen det mervärde som företaget 
hoppas på.

En möjlighet är att arbetsgivar
na skulle göra en gemensam ansats 
för att rekrytera internationell 
kompetens. Universitetet har i sin 
tur nyligen grundat UH Talent 
Hub som sammanför parter som 

är intresserade av de internationella 
studerandenas sysselsättning. Uni
versitetet har också ett nära samar
bete med Helsingfors stad. 

Alumnföreningen och karriärs
servicen har dessutom grundat ett 
nätverk för internationella studeran
de och alumner som hoppas på att 
hitta ett arbete eller redan har hittat 
ett jobb i Finland. Nätverkande och 
informationsutbyte är som känt ett 
effektivt stöd för sysselsättning. 

Koponen uppmuntrar alumner
na att vara i kontakt med Helsing
fors universitets internationella 
magisterprogram och berätta vilka 
färdigheter de önskar sig av de 
internationella studerandena och 
vilken sorts projektuppdrag de kan 
erbjuda de utexaminerade. 

– Å andra sidan är det ingen 
dålig sak för tankeutbytet att stu
derande kommer hit för ett två
årigt magisterprogram och sedan 
återvänder till sitt hemland eller 
fortsätter vidare till ett tredje land 
– precis som också finländska stu
derande gör, säger Koponen. 

– Det har sitt eget värde att ut
ländska studerande som pluggat 
i Finland går vidare till betydan
de uppdrag inom näringslivet eller 
samhället i sina egna hemland. Både 
Nickey Iyambo, det självständi
ga Namibias första hälsominister 
som 2015 blev landets vicepresident 
och Albert Rivera, ordföranden för 
partiet Ciudadanos i Spanien har 
studerat vid HU. Iyambo började 
studera vid Helsingfors universitets 
statsvetenskapliga fakultet men byt
te till medicin och utexaminerades 
som läkare. Riviera gjorde ett Eras
musutbyte vid Helsingfors univer
sitet i början av 2000talet.

Antti kivimäki

Information om de internatio-
nella magisterprogrammen:
helsinki.fi/sv/utbildning
helsinki.fi/en/admissions

till ”inhemsk internationalisering”. 
Undervisningsspråket är engelska, 
och studerande från olika länder 
kommer med nya perspektiv tack 
vare sin bakgrund. 

För de finländska ungdomarna är 
det här internationalisering med låg 
tröskel i det avseendet att bara en 
del av magisterprogrammen är totalt 
engelskspråkiga. I andra program 
går undervisningen på engelska, 
men tenter och till exempel gradun 
får skrivas på finska eller svenska. 

Internationella studerande spor
rar också undervisningen med sin 
blotta närvaro. 

– En del av studerandena betalar 
för sina studier, och de är i stort 
sett tvungna att utexamineras i tid. 
Det kan aktivera undervisningen 
och skapa ett positivt grupptryck 
också för de finländska studerande
na, säger Koponen. 

– De utländska studerandenas 
närvaro tvingar också lärarna att 
omvärdera sina undervisnings
metoder och innehållet. De kan 
inte utgå från att alla studerande  
har gått samma kurser under 
kandidat studierna.

Koponen framhäver gärna den 
indirekta sparringsnyttan av inter
nationella studerande för under
visningen. 

– Universitetet måste på ett håll
bart och långsiktigt sätt kunna 
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EU ALUMNI cLUB
HÖStEN 2017 inrättades det senaste tillskottet till de 
lokala klubbarna: EU Alumni Club i Bryssel. Klub-
ben sprider budskapet om Helsingfors universitet 
som en stark internationell aktör och erbjuder 
alumnernas expertis åt såväl universitetet som 
övriga alumner.

i bryssel bor många finländare och flera av dem är 
verksamma inom eu administrationen. de har myck-
et att erbjuda såväl universitetet som varandra.

– i synnerhet när det gäller eu-uppdrag utgör 
nätverken en oumbärlig del av arbetet. fördelarna 
i att nätverka med personer från universitetet är 
stora och utgör i sig en tillräcklig anledning att  

SWEdEN ALUMNI cLUB

SvErIGE ocH FINLANd har inte bara en gemen-
sam historia utan de förenas också av öster-
sjön. det verkar emellertid vara lättare att ta 
sig västerut än österut över östersjön. det 
gäller såväl mobilitet bland studerande som 
forskare. det är fler sökande från finland till 
sverige än vice versa. sweden Alumni club 
i Stockholm inrättades för att jämna ut det 
skeva förhållandet. 

– snart trettio års erfarenhet i sverige har 
påvisat behovet av ökad kännedom och 
kunskap om Finland på många områden. Jag 
tror att den nyinrättade lokalklubben kan göra 
mycket här, säger dess ordförande Kate Sevón.

vårt mål är att fungera som lokala ambassa-
dörer för Helsingfors universitet i sverige och 
sprida kunskap om det akademiska finland. 
vi berättar om vilka möjligheter det finns att 
studera vid Helsingfors universitet – även på 
svenska, något som många inte känner till. 

INtErNAtIoNELLA 
ALUMNNätvErk

Helsingfors universitets alumner finns utspridda i 
alla världens hörn, men hur gör de för att hitta 

varandra? Lokalklubbarna i Alumnföreningen är ett 
pärlband som förenar alumner i olika länder och stä
der med varandra och med Helsingfors universitet.

Medlemmarna i lokalklubbarna är de bästa ambas
sadörerna när det gäller att sprida information om  
Helsingfors universitet i lokala nätverk – till stude
rande, företag och forskare vid andra universitet. 

För närvarande har lokalklubbarna sammanlagt över 
400 medlemmar och antalet ökar stadigt. 

Klubbarna organiserar sin verksamhet självstän
digt, dock med stöd av Alumnföreningen. Förening
en och universitetet har organiserat de första evene
mangen, hjälpt till att söka upp alumner lokalt och 
utformat reglerna för klubbarna.

De lokala klubbarna har stor betydelse för univer
sitetet. Men klubbarna är samtidigt avsedda för att 
alumnerna kan skapa egna nätverk och samfund, 
knyta nya vänskapsband och återuppliva gamla, upp
rätthålla sina kunskaper i finska eller skapa nya möj
ligheter till affärsverksamhet.

cHINA ALUMNI cLUB
dEN StÖrStA och äldsta lokalklubben inom Alumn-
föreningen är china Alumni club i Beijing. som 
bäst deltog 150 alumner på evenemangen och 
i den kinesiska sociala medieappen Wechat har 
klubben 230 följare. det finns en stor tillväxtpoten-
tial i Kina. Här finns över 1 800 alumner från Hel-
singfors universitet. förhoppningen är att antalet 
studerande från Kina vid  Helsingfors universitet 
ökar, liksom universitetets forskningssamarbete 
med de kinesiska universiteten. Helsingfors univer-
sitet har ett gott rykte bland forskare i Kina, men 
bland studerande är det få som känner till det.

Alumnerna och utbytesstuderandena kan med 
sitt exempel hjälpa till att öka Helsingfors univer-
sitets anseende, berättar generalsekreteraren för 
china Alumni club, Li Ying.

Ying har själv studerat vid Hu och undervisar 
nu i finska och finsk kultur. Hon är chef för fin-
lands och de nordiska ländernas forskningscent-
rum vid beijing foreign studies university.

delta i klubbverksamheten, konstaterar dess ord-
förande Saara Harjula.

– själv tycker jag att det är viktigt att göra Helsing-
fors universitet känt och locka de bästa studenterna, 
forskarna och andra medarbetare till universitetet.

PÅvErkA oBEroENdE vAr dU Bor
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Oförglömliga upplevelser i sällskap av  
alumner och akademiska experter.

ALUMNrESor  
– Ett ävENtyr MEd SyFtE

Bokningar och förfrågningar per e-post till resebyrån Axtours, alumni@axtours.fi. 
Ytterligare information per telefon 040 483 4950

ävEN oM PArIS är en väldigt fransk huvudstad, är 
det en global mötesplats för studerande och lärare 
från hela värden. Historia, konst, litteratur, mode 
och gastronomi har tillsammans med många hög
skolor och universitet alltid spelat en viktig roll i 
den parisiska livsstilen. Paris har också varit ett 
viktigt lärosäte för finländarna genom åren. Alumn
föreningen gör en unik resa till Paris 11–15.9.2019 
och 18–22.9.2019. Resan är planerad i samarbete  
med dr. Kristina Ranki. Hon deltar som sak 
kunnig på resorna.

Under resan upplever vi den intellektuella 
atmos fären på stadens vänstra strand och bekantar 
oss med de olika högskolorna (Sorbonne, Collège de 
France, École Normale Supérieure, École Nationale 
d'Administration och Ecole de Guerre). Vi besöker 
bland annat det traditionella Sorbonne universite
tet och gör flera stadspromenader. Vi möter intres
santa finska och franska studenter, professorer och 
andra aktörer. Vi äter middagar på klassiska res
tauranger och har möjlighet att njuta av det rika 
kulturella utbudet i staden.

PArIS – EN UNIvErStEtSStAd

FArAoNErNAS EGyPtEN ocH NILEN
SE dE MESt BEtydANdE attraktionerna längs med 
Nilen på alumnkryssningen från Kairo till Luxor 
och Aswan 14.–22.2.2020. Upplev strömmen  
som Faraonerna seglade på tusentals år före tide
räkningen. Professor Jaakko Frösén deltar som 
sakkunning på resan.  

I början av vår resa utforskar vi Kairo och  
dess omgivningar, besöker pyramiderna och  

beundrar samlingarna på det Egyptiska museet.  
Utanför Kairo, på den Egyptiska landsbygden, 
besöker vi de fascinerande gravplatserna i  
Sakkara och Dahshur. Sedan åker vi på den 
fem stjärniga flod kryssningen längs med Nilen.  
Under resan besöker vi berömda sevärdheter 
som Horustemplet i Edfun och Assuan  
dammen.

FÖLj PILGrIMErNAS fotspår och utforska det 
forntida Persiska rikets historia och upplev atmos
fären i det nya Iran 29.10–6.11.2019. Under re
san ser vi magnifika moskéer, små bergsbyar och 
färgglada trädgårdar. Vi besöker Esfahan de forna 
Sasavidernas stad, Shiraz som kallas för poesins, 
rosornas och näktergalarnas hemstad och univer
sitetet i Teheran. Universitetets historia är över 
två tusen år gammal. Utöver religion studeras där 
mate matik, astronomi, medicin, litteratur, biolo
gi, fysik och kemi. En sakkunnig deltar på resan.

IrAN – HÖGkULtUr ocH PILGrIMEr
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kULtUrträFFAr

Obligatorisk anmälan på föreningens webbplats eller till kontoret för att  
vi skall kunna informera alla deltagare om möjliga förändringar i programmet.

Se hela programutbudet på föreningens webbplats: helsinki.fi/sv/alumnforeningen

Ons 27.3.2019 kl. 19
Medusan huone 
Q-teatteri, Fjälldalsgatan 16

MEdUSAN HUoNE är en fragmentarisk teaterföreställning 
inspirerad av medusa-myten. i den grekiska mytologin var 
medusa en vacker ung flicka som Poseidon förförde och 
våldtog. som straff omvandlades hon till ett monster med 
ormhår. föreställningen är en subtil och drömlik beskrivning 
av könsbunden makt och tigandets kultur. verket behand-
lar dessa teman genom audiovisuella berättandeformer. 
regissör och dramaturg Saara Turunen fortsätter i denna 
föreställning med det för henne kännspaka scenspråk och 
skådespeleri från sin tidigare pjäs Tavallisuuden aave. 

I rollerna: Elina Knihtilä, Tommi Korpela, Katja Küttner, 
Aksinja Lommi och Ylermi Rajamaa. 

innan föreställningen berättar saara Turunen åt oss om  
produktionen. förhandsprogrammet börjar klockan 18. 

Alumnföreningen har reserverat 120 biljetter. biljettpriset 
är 35€ och inkluderar förhandsprogrammet. biljetterna 
löser man ut på egen hand i Q-teatteris biljettförsäljning, 
fjälldalsgatan 16 c, (ti–fre kl. 11–15), tel (09) 4545 1333,  
senast den 5.3.2019. Ange bokningsnumret 606892628.

Alternativt kan du beställa biljetterna per post med  
faktura, genom att ringa till Q-teatteri. faktureringstillägg  
5 € / beställning. biljetterna kan också köpas i biljett-
förmedlingen Tiketti. då kostar biljetten 37,50 € / styck,  
inklusive serviceavgift.  

Ti 2.4.2019 klo 19
Japans filharmoniska orkester 
Helsingfors Musikhus, konsertsalen  
Mannerheimvägen 13 A

dEN jAPANSkA FILHArMoNISkA orkEStErN gör 
sitt första besök i finland den 2 april 2014 
till ära för 100-årsdagen av de diplomatiska 
förbindelserna mellan Finland och Japan.

Konserten leds av chefsdirigent Pietari 
Inkinen, solist vid bbcs unga solist år 2016 
och cellokonstnären Sheku Kanneh-Mason, 
dubbel vinnare av classic briT Awards 
-priset. Han spelade in sig i allmänhetens 
hjärtan då han uppträdde på det senaste 
kungliga bröllopet i storbritannien.

innan konserten anordnas ett förhands-
program för oss om kvällens orkester och 
artister klockan 18.

Alumnföreningen har reserverat 100 
biljetter. Priset på biljetten inklusive för-
handsprogrammet är 65 € då man köper 
den i musikhuset. Ange bokningsnum-
ret 14377633. i Ticketmasters biljettjänst 
tillkommer det en serviceavgift. biljetterna 
löser man ut på egen hand senast 6.3.2019. 
biljetterna kan inte köpas på nätet. 

Sö 14.4.2019 kl 16
Matteuspassionen, BWV 244
Helsingfors Musikhus, konsertsalen
Mannerheimvägen 13 A

MAttEUSPASSIoNEN uppförd av Helsingin  
barokkiorkesteri är vårens stora händelse. Jo-
hann Sebastian Bachs passion har varit en del 
av påsk firandet i Helsingfors sedan 1921. upp-
trädandena har nästan undantagslöst framförts 
i kyrkor – bach själv uppförde den i leipzigs 
kyrka. matteuspassionen av Helsingin barokki-
orkesteri kommer att ljuda i konsertsalen i 
Helsingfors musikhus. då de kristna symbolerna 
försvinner öppnar sig nya möjligheter att re-
flektera över sitt förhållande till detta väster-
ländska musikaliska mästerverk. 

innan konserten talar Márta Schmidt om 
orkestern och efter henne berättar Aapo  
Häkkinen om produktionen. förhands-
programmet anordnas i Terassfoajén i musik-
huset klockan 15.

Alumnföreningen har reserverat 80 biljetter. 
biljetterna löser man ut på egen hand senast 
8.3.2019 i Ticketmasters webbutik. Adressen 
hittar du på Alumnföreningens hemsida hels-
inki.fi/sv/alumnforeningen. Priset på biljetten 
inklusive förhandsprogrammet är 27 €.
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Lö 23.3.2019 kl. 18
St Petersburg – Paris
HSO, Solennitetssalen,  
Alexandersgatan 5

HELSINGForS StAdSorkEStEr uppträ-
der med kammarmusik i solennitets-
salen vid Helsingfors universitet två 
lördagar under våren. Temat för konser-
terna är sankt Petersburg–Paris, gräns-
överskridande kompositörsvänskaper. 
under konserten hör vi musik av bland 
annat Debussy, Stravinsky, Tchaikovsky 
och Saint-Saëns. solennitetssalen var 
hemsalen för HsO från 1882 till 1971.

vi har reserverat 100 biljetter, plat-
serna är onumrerade. Priset på alumn-
biljetten är 12 € (norm 15 €). biljetter-
na löser man ut på egen hand med 
koden Alumni från Ticketmasters 
försäljningsställen senast den 11.3.2019. 
Ticketmasters serviceavgift läggs till 
biljettpriset. biljetter kan bokas på 
numret 0600 10 800 (1,98 €/min+lnk). 
Förfrågningar: helsinki.philharmonic@
hel.fi och 09 3102 2710.
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A lumnGolf V spelades den 31 maj 2018 på 
Hirsala bana i Kyrkslätt. Välvalt väder 

garanterade en utmärkt speldag. I stället för 
regn fick vi tävla i solsken. Med 48 deltagare var 
AlumnGolf V den största av tävlingarna hittills 
till sitt deltagarantal. Valet av par för partävling
en orsakade lite liv och rörelse på caddiemasters 
kontor, men slutligen lyckades parbildningen  
i sämja. Huvudtävlingen var en individuell 
poäng bogey med fullt handicap. Dessutom spe
lades en best balltävling med lag på två perso
ner. Specialtävlingarna var närmast flaggan och 
rakaste drivetävlingarna. 

Tävlingen spelades för andra gången på sam
ma bana i Hirsala. Inom rimligt avstånd från 
centrum finns det flera fina tävlingsbanor och 
därför strävar vi att variera bana årligen. Efter  
tävlingen förtärdes en läcker buffélunch vid 
klubben. Under efterspelet utbyttes minnen om 
framgångarna från tävlingen med glatt humör. 
Enligt resultatlistan verkade det som att alla 
handicap var korrekta. 

tIMo kAUPPINEN spelade 34 poäng och var den 
fjärde som fick sitt namn på vandringspriset. 
Det var en väldigt tuff tävling. Med en poängs 
skillnad följde Ira Leväaho, Arto Ojala, Joanna 
Kuusela och Paavo Pitkänen. De fick alla ett 
pris. Den fjärde och den femte platsen avgjordes  
efter resultatet på de sista hålen. I specialtäv
lingen kom Anu Kekki närmast flaggan: 9,23 
meter ifrån. Den rakaste driven slogs av Markku  
Lahtinen: avståndet från fairways mittlinje var 
71 cm. Det kan också nämnas att på en annan 
fairway på banan fanns en linje som märkte mitt
linjen och driver av två spelare hittades på denna 
linje. Raka driver blev därigenom bara sådana 
som förbättrade resultatet. Paret Kirsti Varis – 

Pekka Vähätalo vann best ballgrupptäv lingen 
med 38 poäng. Resultatet utan handicap, dvs. 
scratchresultatet var 93 slag och det spelades av 
Heikki Hervonen. De bästa belönades och resten 
av priserna lottades ut mellan deltagarna.

UNdEr EFtErSPELEt uttryckte NilsHenrik  
”Nisse” Wasenius en önskan om att det i fram
tiden kunde spelas en extratävling mellan sjuttio
åringar –  de som i år fyller eller har fyllt 70 år. 
Extratävlingen spelas vid sidan av huvudtävlingen 
på en kortare bana med slopehandicap så att resul
taten skulle vara jämlika trots att extratävlingens 
spelare skulle spela från en annan tee än huvud
tävlingens deltagare. Platserna för tiin bestäms i 
enlighet med de lokala reglerna efter att man valt 
spelplanen. Som avslutning på diskussionen lovade 
Wasenius donera ett vandringspris till denna  
tävling. 

jaakko Suomela
föreningens golfansvariga

Alumn i datavetenskap

Både alumner och universitetsanställda  
deltog i AlumnGolf.

ALUMNGoLF
MÖtESPLAtS FÖr vEtENSkAP ocH PrAktIk

ALUMNGoLF vI
tI 28.5.2019

Vi äter en gemensam  
lunch efter spelet. 

Anmäl dig och  
köp en spelplats:
alumnikauppa.fi

ALUMN- 
tyGkASSE

5 €

ALUMN- 
NÅL
10 €

LyrA 
AdrESS

30 €

GrAvErAt 
cHAMPAGNE- 

GLAS / 6 St 
69 €

ALUMNI- 
kAUPPA.FI

Alumnföreningen har en egen nätbutik. 
i butiken säljs alumnprodukter som 

evenemangsbiljetter, alumn-nålar, böcker, 
halarmärken, vinglas och adresser.  

digitala produkter, som biljetter, skickas 
till din e post efter att beställningen är 
gjord. övriga produkter hämtas från 

Alumnföreningens kontor. 

se öppettiderna i samband med 
uppköpet i nätbutiken.

kArtor I EN 
PoStFAktISk tId

Så länge människor har avbildat sin omvärld i kar
tor har kartor också använts som ett redskap för 

informationspåverkan och maktutövning. Med hjälp 
av kartor har man konstruerat och stärkt nationella 
identiteter, markerat intresseområden och demoniserat 
fiender. 

Etablerade medier och sociala medier är de stora 
utnyttjarna av visuellt material. I dessa medier har 
kommunikation via kartor åter lyfts fram som ett 
centralt redskap för informationspåverkan fram
förallt då man vant sig vid att betrakta visuellt  
högkvalitativa kartor som så gott som vetenskapliga  
dokument – även om de i verkligheten oftast bara 
beskriver kartskaparens syn. Förekomsten av globala, 
lättanvända och avgiftsfria distributionskanaler har 
dessutom oåterkalleligt förändrat maktutövningens 
positioner. I en postfaktisk tid får förmågan att till
verka kartor och särskilt förmågan att läsa dem ett 
värde som vi för tio år sedan inte kunde ana. 

Kring detta aktuella ämne diskuterar avdelnings
chef, professor Juha Oksanen och äldre forskare 
Pyry Kettunen från Geoinformatikavdelningen vid 
Geodatacentralen på Lantmäteriverket. Oksanen är 
ordförande för Finlands Kartografiska Sällskap och 
Kettunen är styrelsemedlem i sällskapet. 

torSdAG 4.4.2019
kL. 17–19
forsthuset, sal 1 
unionsgatan 40

Anmäl dig på Alumnföreningens webbplats.
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200 År Av  
ALUMNvErkSAMHEt

Verksamhetsledare för Alumnföreningen Pia Österman 
undersöker i sin doktorsavhandling alumners delaktighet  

i sin alma maters verksamhet vid sju universitet – och samlar 
samtidigt de bästa verksamhetsmodellerna från den gamla 

och nya världen för att tillämpas i Finland. 

P ia Österman har alltid 
varit en morgonmännis
ka, men särskilt under de 

senaste åren. Till vardags vaknar 
hon strax innan fem och skriver på 
sin avhandling om alumnverksam
het. Forskningsämnet är så aktu
ellt att hon kan tillämpa de bästa 
insikterna från morgonens arbete 
redan under samma arbetsdag. 

I sin doktorsavhandling i his
toria jämför Österman alumn
verksamhet över ett 180årigt  
tidsspann vid sju universitet.  
Särskilt granskar hon alumnernas 
engagemang i att utveckla univer
sitetet och främja dess intressen. 

De universitet som hon undersö

ker är Harvard och Penn State (För
enta Staterna), Toronto (Kanada), 
Cambridge (Storbritannien), Wien 
(Österrike), Uppsala (Sverige) och 
naturligtvis Helsingfors universitet. 
De har mycket gemensamt. 

– De är alla över hundra år gam
la, de placerar sig inom världens 
bästa universitet, de är flerveten
skapliga forskningsuniversitet och 
har över tio tusen studerande, 
sammanfattar Österman.

HIStorIEN FALLEr Lätt I GLÖMSkA 

Österman har redan besökt sex 
universitet, Toronto är ännu obe
sökt. Hennes avsikt är att doktore
ra år 2020. 

Som en del av forskningsarbetet 
intervjuar Österman aktiva med
lemmar och verkställande personal 
vid alumnföreningarna och alumn
kontoren från olika decennier, 
samt representanter för universi
tetens olika verksamhetsområden. 
Forskningsobjektens olika arkiv 
har också hunnit bli bekanta. 

– Om en intervjuperson tre gång
er upprepar att en förändring inom 
alumnverksamheten har genom
förts utan problem eller konflikter 
så lönar det sig absolut att kolla upp 
saken i arkivet. I mötesprotokollen 
bevaras avvikande åsikter och om
röstningar. 

Det är inte alltid fråga om att 

Kortege av Harvardalumner i september 
1836. Bilden är ritad av Eliza Susan  
Quincy år 1836, dotter till rektor för  
Harvard 1829–45, Josiah Quincy.
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försöka sopa konflikter under 
mattan. De som nu ansvarar för 
verksamheten vet vanligen inte hur 
verksamheten såg ut för tio eller 
hundra år sedan. Med tanke på 
alumnverksamhetens stora betydel
se har det forskats förvånansvärt 
lite i den och dess historia. 

– Varje alumngeneration tror sig 
göra någonting helt nytt då de till 
exempel deltar i att utveckla un
dervisningen eller hjälper universi
teten med att hitta finansiering. 

Då delstaten Massachusetts skar 
ner på finansieringen för det dåva
rande Harvard College på 1840 och 
1860talen, fick det Harvardalum
nerna att inleda en hetsig politisk 
lobbning för att återställa finansie
ringen. De finansierade även själva 
nya byggnader och professurer. År 
1840 organiserade de sig i alumn
föreningen The Harvard Alumni 
Association. Numera har den över 
300 000 medlemmar, och är en av 
världens största alumnföreningar. 

rEdAN ANtIkENS ALUMNEr …

Redan Platon hade alumner, som 
han hänvisade till med orden alum
nus disciplinae meae. Genom univer
sitetens historia har före detta stu
derande rört sig i deras närhet och 
längs deras korridorer. Ordet alumn 

i sin moderna bemärkelse härstam
mar från USA och började användas 
i början av 1800talet. 

Världens första officiella alumn
förening grundades i ett kristill
stånd. År 1821 riskerade det lilla 
konstuniversitetet Williams College 
i Massachusetts nordvästra hörn att 
dö ut, då ledningen och flera av dess 
professorer planerade att flytta uni
versitetet, med avsikten att grunda 
ett nytt universitet på en livligare 
plats. De ansåg att det dåvarande  
området saknade ett tillräckligt 
elev underlag för konstuniversitetet. 

Då en grupp av Williams  
Colleges gamla studerande fick höra 
om detta lade de in en annons i  
lokaltidningen som samman kallade 
alla alumner för att diskutera saken.  
Kallelsen löd : ”The meeting is  
noti fied at the request of a number of 
gentlemen, educated at the institu
tion, who are desirous that the true 
state of the college be known to the 
alumni.”

Vid mötet beslöt de om åtgärder 
för att rädda universitetet: lobb
ning riktad till lokalpolitikerna för 
att trygga finansieringen. En egen 
medelinsamling på börjades liksom 
även en vidareutveckling av under
visningen. 

– Under insatsens gång märkte 

alumnerna att det var både intres
sant och roligt att samlas, och att 
det var förnuftigt att organisera 
verksamheten inom en förening. 

Tack vare alumnernas aktivitet 
räddades universitetet, även om en 
del av professorerna flyttade och 
grundade det universitet som nu
mera är känt som Amherst College. 

kort ocH EvIG tIdSHorISoNt

Överlag är USA ett bra ställe att 
hämta lärdomar från. Där har 
alumnverksamheten så långa anor 
att man kan se långa utvecklings 
mönster och identifiera vilken verk
samhet som har gett bäst resultat. 

– Många fördelar framträder 
bara i ett mycket långt perspektiv. 
Ofta över så långa tidsspann att 
sådana inte ännu alls är synliga i 
Norden. 

Exempelvis kan man nu på 
2010talet konstatera att den kam
panj för ständigt medlemskap, 
som alumnföreningen vid Penn 
State University körde igång på 
1940 talet, upprätthöll alumn
verksamhetens ekonomiska stabili
tet under ett halvt århundrade och 
avkastade ett betydande kapital 
tack vare vilket verksamheten fort
farande, och ännu i framtiden, kan 
utvecklas. 

– Alumnverksamhetens tidshori
sont är ofta samtidigt både kort 
och evig, precis som universitetens 
och forskningens. 

I sin doktorsavhandling tecknar 
Österman fram alumnverksam
hetens grunddrag och konstruerar 
en historisk modell som kartlägger 
kausalitetskedjor, som hon använ
der till att jämföra nyttan av olika 
alumnverksamheter för att främja 
universitetens framgång. 

– Jag utnyttjar Bertelsmannstif
telsens IOOImetod (input–out
put–outcome–impact). Så vitt jag 
vet är jag den första som gör en 
avhandling av det här slaget. I regel 
antar man att alumnverksamhet på 
de olika sidorna av Atlanten eller 
till och med i olika länder är omöj
liga att jämföra, eftersom institu
tionerna och deras utgångspunkter 
är så olika. 

Österman har ändå hittat likhe
ter och influenser mellan de olika 
regionernas alumnverksamhet. 

– Framgången av en enskild in
sats beror så klart på flera olika fak
torer, och det är svårt att mäta den 
direkta inverkan hos någon enskild 
faktor. Å andra sidan gör det långa 
historiska perspektivet det möjligt 
att identifiera orsak och verkan. 
Det är uppenbart att om alumner
na anstränger sig systematiskt och 
långsiktigt för sin alma mater så har 
det en stor betydelse.

FärdIGA ProdUktEr PÅ  
PLANErINGSBordEt 

Vid de universitet som Österman 
undersöker har alumnverksamheten 
organiserats på väldigt olika sätt. 

Verksamheten vid Cambridge kan 
inte begripas utan att känna till uni
versitetets collegestruktur och den 
alumnverksamhet som pågår inom 
dem. I Uppsala å andra sidan är den 
mest anmärkningsvärda alumnverk
samheten koncentrerad i nationer
nas seniorföreningar. Vid Penn State 

i sin tur verkar en alumnförening 
med över 200 000 medlemmar för 
att stöda universitetet. 

Vid Harvard är alumnverksam
heten så heltäckande att det är 
så gott som omöjligt att tala om 
alumnverksamheten som någonting 
separat från universitetet. Alumner
na leder universitetet, och alumn
verksamheten genomsyrar allt. 
Alumnerna hjälper till exempel med 
att intervjua alla ansökande till uni
versitetet. Årligen inkommer 36 000 
ansökningar till 16 000 studieplat
ser, så hjälpen behövs. 

Direktör för Harvard Alumni 
Association, Philip Lovejoy berät
tar att de förlitar sig fullständigt på 
alumnernas frivilliginsatser. Han 
beskriver Harvards alumnverk
samhet som en verklig demokrati, 
där människor deltar så ofta och 
ger så mycket de vill av sin tid och 
kompetens. ”The alumni have made 
Harvard a better place”, konstaterade 
han åt Österman i oktober i Boston. 

Harvardalumnen Kalle  
Heikkinen som har suttit i Har
vard Executive Board har ordnat 
möten på hög nivå för Österman 
och hjälp till med att tolka univer
sitetets alumnverksamhet. 

– Det är viktigt att förstå Har
vard, för bara den vägen kan man 
börja diskutera huruvida det är möj
ligt för alumner att vara för involve
rade i universitetet, säger Österman. 

– Målsättningen med min forsk
ning är att hämta färdiga lösning
ar till bordet och visa att den här 
typen av åtgärder har man vidtagit 
i Cambridge och Harvard, och de 
här resultaten har de uppnått. Med 
hjälp av denna information kan 
alumnverksamheten i Norden göra 
väldiga kliv framåt nu då verksam
heten håller på att växa enormt i 
både Europa och Asien. 

Kännetecknande för den finländ
ska alumnverksamheten är enligt 
Österman att man förhåller sig 

vuxet till alumnerna, och bemöter 
medlemmarna snarare utgående 
från deras professionella identitet 
än deras identitet i studielivet. På 
det viset kan alumnerna göra sig 
nyttiga som mentorer och experter. 

– Alla de här tiotusentals kloka 
alumnerna lever starkt i nuet med 
blicken riktad framåt. De är snabb
are än universitetsadministrationen 
på att identifiera nya trender. Till 
exempel behovet av livslångt läran
de, ny digital kommunikation och 
nätkurser har varit bekant för dem 
redan länge. 

FUNktIoNELL ALtrUISM

Enligt Österman bedömer alum
nerna ofta noga effekterna av olika 
åtgärder. Det är viktigt för dem 
att fyra timmar av deras frivilli
ginsats har en så stor inverkan som 
möjligt. Alumnerna förverkligar 
med andra ord det som filosofen 
Peter Singer kallar för effektiv 
altruism. Med hjälp av förnuft och 
bevisbaserad information försöker 
man hitta det effektivaste sättet att 
förbättra världen. Den här princi
pen tillämpar bland annat Bill och 
Melinda Gates stiftelse. 

– Även inom alumnverksam
heten gäller det att verifiera inverk
ningarna och jämföra effekter‚ un
dersöka vad som är det effektivaste 
sättet att uppnå ett visst resultat, 
och avgöra vad som med tanke på 
universitetets målsättningar är onö
dig verksamhet, säger Österman. 

Svaren är inte alltid så självkla
ra som man kunde föreställa sig. 
Harvards homecomingtradition, 
som redan är över 170 år gammal, 
anses trots det vara en av Harvar
dalumnernas effektivaste verksam
hetsformer. 
– I alumnverksamheten har indivi
duella insatser en avgörande bety
delse. Alumnerna är #smartatyper.

Antti kivimäki
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ALUMNGrUPPEr

tidigare studerande vid Helsingfors universitet 
har bildat separata alumngrupper som fung

erar självständigt eller som en del av Alumnfören
ingen vid Helsingfors universitet. En alumngrupp 
kan bestå av alumner som har studerat ett visst 
ämne, te.x. nationalekonomi eller teologi, av en 
viss årskurs, eller av alumner som är intresserade 
av ett visst ämne, t.ex. kvinnoforskning, pro
motioner eller Helsingfors universitetsmuseum. 
Gruppen kan vara ett registrerat eller oregistrerat 
samfund. Medlemmarna i Alumnföreningen kan 
gå med i grupperna i samband med att de betalar 
medlemsavgiften. 

helsinki.fi/sv/samarbete/alumngrupper

HyMy – HELSINGForS 
UNIvErSItEtS 
MUSEUMS väNNEr

HyMy har som mål att sammanfö
ra alumner som är intresserade av 
verksamheten vid universitetsmuseet 
samt att stöda det på olika sätt. Alla 
alumner är välkomna att ta del av 
HYMY:s verksamhet. Gruppen har 
drygt 120 medlemmar. 

HUr BLIr jAG MEdLEM?  HYmY är 
en del av Alumnföreningen och 
fungerar med dess stöd. ingen 
medlemsavgift.

HIStorIA-ALUMNEr

HIStorIA-ALUMNEr/ HIStorIA- 

ALUMNIt grundades i november 
2015 med syfte att främja kontak
ter bland studenter som studerat 
läroämnet historia vid humanistiska 
fakulteten. För att uppnå sitt syfte 
arrangerar föreningen träffar och 
aktiviteter tillsammans med ämnes
föreningar och lärostolen i historia.

HUr BLIr jAG MEdLEM?  medlems-
avgiften för nya medlemmar är 
5 €. betalnings informationen får 
du när ansökan godkänts av  
styrelsen för Historia alumner.

krIStINAS väNNEr
GrUPPEN Kristinas vänner har fått 
sitt namn från Kristina institutet, 
den första kvinnoforskningsen
heten vid Helsingfors universitet. 
Gruppen samlar studerande och 
lärare inom kvinnoforskning och 
genusvetenskap samt personer 
som är intresserade av och som vill 
påverka och utveckla läroämnet. 
Gruppen har ca. 100 medlemmar.

HUr BLIr jAG MEdLEM?  Kristinas 
vänner är en del av Alumn-
föreningen och fungerar med 
dess stöd. ingen medlemsavgift.

ALUMNEr I BIotEkNIk
SyFtEt med alumngruppen i bioteknik  
är att upprätthålla ett nätverk mellan 
alumner och att möjliggöra kontakter med 
nuvarande studerande i bioteknik samt att 
understöda kontakter mellan arbetsgivare, 
alumner och studenter. Gruppen anordnar 
kvällsprogram där alumnerna kan nätver
ka och skapa nya kontakter. Gruppen har 
över 30 medlemmar.

HUr BLIr jAG MEdLEM?  Alla som studerat 
bioteknik vid Helsingfors universitet eller 
vid HebiOT  programmet kan bli med-
lemmar i gruppen. ingen medlemsavgift. 

kANSANtALoUStIEtEEN 
ALUMNIt HELSINGIN 
yLIoPIStoSSA ry

ALUMNEr i nationalekonomi har bildat 
föreningen Kansantaloustieteen alum
nit Helsingin yliopistossa ry. Föreningen 
har som syfte att upprätthålla kontakten 
mellan alumnerna i ämnet och utveckla  
verksamhetsformer för att bevara och 
stärka den. Föreningen följer även läro
ämnets utveckling och utvecklar verk
samhet som stöder läroämnets allmänna 
målsättningar som en undervisande och 
forskande enhet som samverkar med 
samhället. Föreningen har ca. 250 med
lemmar. 

HUr BLIr jAG MEdLEM?  Om du vill bli 
medlem i både Kansantaloustieteen 
alumnit Helsingin Yliopistossa ry och 
Alumnföreningen för år 2019, kan du 
betala ett dubbel  medlemskap på 
48 € som inkluderar medlemsavgiften 
för båda föreningarna. du sparar 8 €.

Alumnsits i Helsingfors.
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HUS SENIorEr r.F.
SyFtEt med föreningen är att fungera 
som en gemensam knutpunkt för ord
föranden och viceordföranden, styrelse
medlemmar och andra aktiva inom 
Studentkåren vid Helsingfors universitet 
och HUS gruppen. Alla som fungerat 
som funktionärer eller aktivt stött HUS 
verksamhet är välkomna med i förening
en. Föreningen har ca. 100 medlemmar.

HUr BLIr jAG MEdLEM?  Om du vill bli 
medlem i både Hus seniorer r.f. och 
Alumnföreningen för år 2019 kan du 
betala ett dubbelmedlemskap på 48 € 
som inkluderar båda medlemskapen.  
du sparar 8 €.

tkt-ALUMNI ry

ALUMNvErkSAMHEtEN för alumner i 
datavetenskap vid Helsingfors univer
sitet fick sin början hösten 2008, då en 
grupp tidigare studerande organiserade 
sig som en alumnförening i samband 
med TKOälys 20års jubileum i  
gamla studenthuset 22.11.2008. 

TKTalumni ry:s mål är att sam
la tidigare studerande i dataveten
skap vid Helsingfors universitet, och 
erbjuda dem en möjlighet att nätverka 
sinsemellan samt att främja samarbe
tet mellan alumner, lärare, studerande 
och forskare. Alumnverksamheten är 
till nytta för alla parter och för hela 
samhället!

Föreningen erbjuder aktiviteter och 
verksamhet både för alumner och en 
bredare målgrupp varje månad, som 
t.ex. allmänna tillställningar och men
torering, vilka arrangeras i samarbete 
med universitetet. Föreningen har ca. 
200 medlemmar.

HUr BLIr jAG MEdLEM?  Alla som 
stude rat datavetenskap vid Helsing-
fors universitet och som identifierar 
sig som alumner kan bli medlemmar 
i föreningen. Personal är även väl-
komna att delta i nätverket. medlem-
skapet är gratis! TKT -alumni ry har 
överenskommit om samarbetet med 
Alumnföreningen.

ProFESSorErNA vId 
HELSINGForS 
UNIvErSItEt 
MAkor/MAkAr r.F.
FÖrENINGEN har som mål att anordna  
föredrag, besök och utfärder och ge 
professorernas makor/makar tillfälle 
att lära känna varandra samt att främja 
verksamhet vid Helsingfors universitet 
och närstående organisationer. Före
ningen har grundat en egen fond vid 
Helsingfors universitet där studenter 
med funktionshinder årligen tilldelas  
stipendier. Föreningen har över 130 
medlemmar. Medlemmar är välkomna 
till evenemangen avec.

HUr BLIr jAG MEdLEM?  Om du vill bli 
medlem i både Professorerna vid 
Helsingfors universitet makor/makar 
rf. och Alumnföreningen för år 2019 
kan du betala ett dubbelmedlemskap 
på 48 € som inkluderar båda med-
lemskapen. du sparar 8 €.

vårutflykt 2018.

ProMotIoNENS väNNEr
ALLA SoM har hört till Helsingfors universi
tets filosofiska, statsvetenskapliga eller teo
logiska fakultetens promotionskommitté som 
medlem, officiant eller marskalk är välkom
na att bli medlemmar i gruppen. 

Gruppens medlemmar får regelbundet 
infor mation om ärenden som gäller promo
tioner. Gruppen har ca. 140 medlemmar som 
du når enklast via Facebook gruppen Pro
mootion ystävät. 

Som ett resultat av en ansökan formule
rad av Alumnföreningen vid Helsingfors 
universitet är magisterpromotionens tradi
tion tillagd i listan över nationella levande 
kulturarv. Det är ett erkännande för promo
tionstraditionens betydelse och unika karak
tär. Listan är knuten till UNESCO:s kon
vention om skydd för immateriella kulturarv. 
Ur denna lista nominerar utbildnings och 
kultur ministeriet förslag för den internatio
nella listan över immateriella kulturarv. 

HUr BLIr jAG MEdLEM?  Promotionens vän-
ner är en del av Alumnföreningen och fung-
erar med dess stöd. ingen medlemsavgift.
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Promotionsbalen för  
filosofiska fakulteten 2017.
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voIMIStELULAItoS-
ryHMä

ALLA GyMNAStIkLärArE som stude
rat vid Helsingfors universitets gym
nastikinstitut kan bli medlemmar i 
gruppen. Gruppen har som syfte att 
upprätthålla kontakten mellan alum
ner från gymnastikinstitutet, samt 
betona betydelsen av arbetet vid Hel
singfors universitet gymnastikinstitut, 
gymnastikfostran i Finland överlag, 
samt att framhäva effekten av motion 
och hälsa för det allmänna välmåen
det. gruppen har ca. 50 medlemmar. 

HUr BLIr jAG 

MEdLEM? voimis-
telulaitos ryhmä är en 
del av Alumnfören-
ingen och fungerar 
med dess stöd. ingen 
medlemsavgift.

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.

HUr BLIr jAG MEdLEM?  medlemsavgiften till 
soc&koms vänner är 20 €. ifall du vill vara 
medlem i både soc&Koms vänner r.f. och 
Alumn föreningen vid Helsingfors universi-
tet, kan du betala ett dubbelmedlemskap 
på 48 €, vilket inkluderar medlemsavgiften 
för såväl Alumnföreningens som soc&Koms 
vänner r.f. du sparar 8 €. 

SNäF ALUMNEr
SNäF alumner är till för personer, som har 
varit aktiva i Svenska Nationer och Ämnes
föreningar (SNÄf) delegationsgrupp och/eller 
styrelse.

HUr BLIr jAG MEdLEM?  snÄf alumner är en 
del av Alumnföreningen vid Helsingfors 
universitet och fungerar med dess stöd.  
ingen tilläggsavgift utöver medlems-
avgiften för Alumnföreningen.

tEoLoGIAN ALUMNIt ry
FÖrENINGEN har som syfte att sam
manföra alumner med en högskole
examen vid HU:s teologiska fakultet. 
Föreningen upprätthåller kontakter 
bland alumner samt mellan alumner 
och studerande. Föreningen har över 
60 medlemmar. 

HUr BLIr jAG MEdLEM?  Om du vill bli 
medlem i både Teologian alumnit ry 
och Alumnföreningen för år 2019, kan 
du betala ett dubbelmedlemskap på 
41 € som inkluderar medlemsavgiften 
för båda föreningarna. du sparar 10 €.

Medelhavsområdet har genom historien varit 
en viktig länk mellan människor, idéer och 

varor, samma fenomen, tankar och former upp
repar sig inom områdets olika kulturer, de lånas 
vidare och återföds. 

En gång talade man om Vårt hav, Mare Nostrum. 
Havet var det förbindande elementet. ”Vi” levde på 
alla kuster kring detta hav, ”de andra” vid andra 
hav. Nu talar man om Medelhavet, havet som ligger 
mellan många länder och folk, havet som skiljer.  
göran schildt i medelhav  

(Wahlström&Widstrand 1955)

Med temat Mobilitet på Medelhavet under anti
ken vill vi se på hur idéer och folk rörde sig längs 
med kusterna och på havet. Genom att studera det
ta vill vi öka förståelsen för hur, det vi idag kallar 
för, den europeiska kulturtraditionen uppstod tack 
vare det gemensamma och sammanbindande havet. 
Denna föreläsningsserie är ett samarbete mellan 
Christine och Göran Schildts stiftelse och Helsingfors 
universitets alumnförening. Den sträcker sig över två 
terminer, hösten 2019 och våren 2020.

FÖrELäSNINGSSErIEN 

MoBILItEt PÅ MEdELHAvEt  
UNdEr ANtIkEN

onsdag 2.10 kl. 17 Professor 
emeritus Paavo Castrén,  
Den grekiska och feniciska 
koloniseringen av Medelhavsområdet

onsdag 16.10 kl. 17 Professor  
Mika Kajava, Antiikin olympialaiset 
liikkuvuuden moottorina

torsdag 31.10 kl. 17  
fd Kristian Göransson, direktör  
för svenska insti tutet i rom,  
Sicilien som grekisk koloni

torsdag 21.11. kl. 17 Professor Arja 
Karivieri, direktör för finlands rom-
institut, Mobiliteten i hamnstäderna 
Ostia och Portus

rätt till ändringar förbehålles.  
Anmäl dig på Alumnföreningens 
hemsida eller till kontoret.
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Medlemsförmån: 25 % rabatt på alla SKS böcker 
i nätbutiken och Vetenskapsbokhandeln

Historia och 
biografier

Folklore och 
mytologi

Kultur, språk 
och litteratur

I Vetenskapsbokhandeln får du rabatt 
genom att visa upp Alumnföreningens med
lemskort i kassan. Vetenskapsbokhandeln 
hyser det mest spännande bokutbudet i 
Helsingfors, och står gärna till tjänst.
Snellmansgatan 13, Helsingfors 

www.tiedekirja.fi

Du får rabatt både i nätbutiken och Vetenskapsbokhandeln

I nätbutiken får du rabatt 
genom att använda rabatt
koden ALUMNIETU. Fri 
frakt på beställningar över 
60 euro.

www.finlit.fi/kirjat

Intressanta faktaböcker till alumnipris!

UtNyttjA dINA 
MEdLEMSFÖrMÅNEr

radions symfoniorkester är rundradions orkester som har i uppgift att producera finsk musik och 
främja finsk musikkultur. rsO ger varje år varierande erbjudanden för föreningens medlemmar. med-
lemmarna får 10 % rabatt på normalprissatta enkelbiljetter till RSO:s konserter våren 2019. Priset på 
enkelbiljetter är 32 €/ 27 €/ 22 € (16.1. & 17.1. 42 €/ 37 €/ 32 €). Konsertprogrammet publiceras på 
RSO:s webbplats och på föreningens webbplats. Biljetter kan köpas i Ticketmasters försäljningsställen, 
då tillkommer en serviceavgift 3–3,50 € / biljett. biljettförsäljningen i musikhuset debiterar ingen servi-
ceavgift. visa upp ditt medlemskort vid kassan för att nyttja förmånen.

Finska Litteratursällskapet (sKs) är finlands största 
förlag för humanistisk vetenskaps- och faktalitte-
ratur. förlaget publicerar årligen runt 60 verk inom 
olika genrer vilka betonar det finska språket och den 
finländska litteraturens traditioner och historia. som 
medlemsförmån får du 25 % rabatt på sKs normal-
prissatta böcker både i vetenskapsbokhandeln (snell-
mansgatan 13, Helsingfors) och sKs nätbokhandel. 
visa upp ditt medlemskort i bokhandeln för att nyttja 
förmånen. i nätbokhandeln får du rabatten genom att 
använda kampanjkoden AlumnieTu i kundvagnen.

Forum för ekonomi och teknik är finlands enda 
svenskspråkiga affärstidskrift, ett unikt magasin 
som riktar sig till beslutsfattare och experter 
inom näringslivet. som medlemsförmån får 
du 50 % rabatt på en helårsprenumeration. 
specialerbjudandet inkluderar 10 nummer till 
alumnpriset 50 € (norm. 96 €). beställningen 
görs på Alumnföreningens webbplats helsinki.
fi/sv/alumnforeningen/medlemsformaner.  
nyttja rabatten genom att lägga till rabatt-
koden ”Alumnföreningen vid Hu” i fältet längst 
ner på beställningsblanketten.

rSo konsertbiljetter – spara 10 %

Affärsmagasinet  
Forum – spara 46 €

SkS-publikationer  
– spara upp till 10 € per bok
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Unicafe, grundat av studenter, har under årtionden försäkrat att alla studenter får en hälsosam lunch till ett 
mycket förmånligt pris. som medlemsförmån får du lunch till personalpris 5,70–7,20 € (norm. 8,80–9,50 €) 
på alla unicafés restauranger. i den mångsidiga lunchen ingår huvudrätt och dryck, bröd, sallad samt som 
tillägg kaffe, te eller efterrätt. På studentplatsens unicafe kan du även välja ett bistro-alternativ för 8,70 € 
(norm. 9,00 €), som inkluderar förutom huvudrätt även förrättssoppa och en mångsidig salladsbuffé. 
upplev nostalgin från studietiden, ät en delikat och förmånlig lunch och bekanta dig med studenter och 
personal vid universitetet. visa upp ditt medlemskort vid kassan för att nyttja förmånen.

i det legendariska Hotel kämp har många av 
Helsingfors universitets professorer, studerande 
och alumner, bland annat Eero Erkko, Akseli 
Gallen-Kallela, Jean Sibelius, Juhani Aho och 
Kaarlo Stålberg spenderat sin tid. som alumn-
föreningens samarbetspartner erbjuder Hotel 
Kämp under hela året 2019 alumnföreningens 
medlemmar en flaska husets champagne ruinart 
champagne brut för 110 € (normal pris 135 €) 
eller ett glas (12cl) för 18 € (normal pris 22 €) 
i den legendariska Kämp baren. förmånen är i 
kraft 1.1.2019–30.12.2019. förmånen kan utnyttjas 
en gång vid varje barbesök (1 flaska eller 1 glas 
/ alumn / besök). förmånen löses in genom 
att visa upp Alumföreningens medlemskort vid 
beställning.

Sanoma Media Finland har publicerat tidningar i Helsingfors sedan 1889 då Helsingin sanomats före-
gångare Päivälehti grundades. som medlemsförmån får du upp till 40 % rabatt på tidsbundna 12 måna-
ders prenumerationer av sanoma media finlands lifestyle-tidningar. förutom den tryckta tidningen  
får du gratis tillgång till den digitala utgåvan. beställningar görs på Alumnföreningens webbplats  
helsinki.fi/sv/alumnforeningen/medlemsformaner. det kan förekomma prisändringar under årets lopp, 
men rabattprocenten förblir densamma. 

Erbjudandet gäller följande tidningar: Aku Ankka, Aku Ankka Juniori, ET  lehti, ET terveys, ET matkaopas, 
gloria, glorian koti, glorian ruoka&viini, Hyvä Terveys, Kodin Kuvalehti, meidän Perhe, me naiset, Prinsessa, 
rakennuslehti, sPOrT, suuri Käsityö, Tiede ja vauva. i varje prenumeration av lifestyle-tidningar ingår tjäns-
ten digilehdet.fi, som ger dig möjligheten att läsa alla sanomas tidskrifter elektroniskt på samma plattform. 
Tjänsten omfattar alla publicerade tidskrifter sedan början av 2015. det senaste numret av tidningen publi-
ceras samma dag som den utkommer i butikerna och når prenumeranterna. i samband med din prenumera-
tion kan du logga in på tjänsten digilehdet.fi med ditt Oma sanoma-användarnamn och lösenord.

tidningen yliopisto är en vetenskapstidskrift riktad till alla från Helsingfors universitet. Tidningen  
presenterar den senaste forskningen, tidlösa analyser, de kunnigaste forskarna och de mest förtjusande 
fenomenen. som medlemsförmån får du en årgång (10 nummer) av tidningen Yliopisto elektroniskt, samt 
januarinumret hemskickade till dig som en del av medlemsavgiften på 36 €. Hela årgången av tidningen 
i tryck (värde 50 €) får medlemmarna för en tilläggskostnad på 4 €. välj då medlemsavgiften på 40 €. 
medlemskap i Alumnföreningen är det förmånligaste sättet att prenumerera på tidningen.

tidningen yliopisto – spara 14 € Lunch på Unicafé – spara över 3 € dagligen

Sanomas tidsskrifter – spara upp till 40 %
Art House-gruppens förlag Art House, Kustannus 
Jalava och Tietosanoma publicerar litteratur om 
samhälle, hobbyer, vetenskap, historia, kultur samt 
läromedel- och facklitteratur. som medlemsförmån 
får du 20 % rabatt på alla Art House-böcker du 
beställer i webbokhandeln arthouse.fi och i för-
lagets egen bokhandel (bulevarden 19 c, 00120 
Helsingfors). som extra förmån bjuder vi på post-
kostnaderna för beställningar från webbokhandeln. 
under årets lopp har vi också specialerbjudanden 
på diverse evenemang riktade till alumner. du får 
mer information om dessa via Alumnföreningen. i 
webbokhandeln drar du nytta av förmånen ge-
nom att använda kampanjkoden Alumni2019 i 
kundvagnen. På evenemang och i bokhandeln på 
bulevarden får du rabatten då du visar upp ditt 
medlemskort i Alumnföreningen.

Art House-gruppens böcker  
– spara upp till 20 € per bok

En flaska champagne  
i kämpens bar – spara 25 €
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gaudeamus.pikakirjakauppa.fi

 
  

Din förmånskod är ALUMNI2019

Förlaget Gaudeamus, som ägs av Helsingfors universitet, 
är ett av landets ledande vetenskapsförlag och betjänar 
hela det finländska vetenskapssamfundet och den veten-
skapsintresserade allmänheten. gaudeamus ger ut böcker 
om samhällsvetenskap, filosofi, humaniora, miljö, ekonomi 
och pedagogik. som medlemsförmån får du 20 % rabatt på 
gaudeamus böcker i nätbokhandeln (gaudeamus.pikakirja-
kauppa.fi). erbjudandet gäller även böcker med redan 
nedsatta priser. under årets lopp säljer gaudeamus även 
böcker på universitetets olika evenemang och erbjuder 
särskilda förmåner för alumner. vi informerar om dessa 
förmåner på föreningens webbplats, per e-post och via det 
elektroniska medlemskortet. visa upp ditt medlemskort på 
evenemangen. du får rabatten i nätbutiken genom att ange 
rabatt koden Alumni2019 i fältet lahjakortti/Kampanja-
koodi. gratis leverans på beställningar över 60 €.

dynastia är en fullservice hår- och smink - 
salong på fabiansgatan i Helsingfors. 
Personalen består av sju erfarna och 
människonära proffs. dynastia erbjuder 
månatliga förmåner till medlemmarna i 
Alumnföreningen. öppnings erbjudandet 
är 15 % rabatt av alla tjänster reserve-
rade för januari och februari. läs om de 
månatliga erbjudandena på förenings 
hemsida. vid tidsbokning bör du nämna 
medlemskortet i Alumn föreningen. vi 
uppskattar fortbildning, håller upp en 
bra atmosfär och är passionerade i vårt 
arbete. Bokningar: +358 44 0404220, 
www.dynastia.fi.

tidningen Ulkopolitiikka – spara över 6 €

Ulkopolitiikka är en prisbelönt kvalitetstidskrift som fördjupar den finländska diskussionen om internationell 
politik och ekonomi. som medlemsförmån får du 15 % rabatt på en prenumeration av tidningen. Priset på en 
årgång är 34,85 € för medlemmar (norm. 41 €). i prenumerationen ingår ett valfritt, tidigare utgivet nummer 
av tidningen och gratis tillgång till den digitala utgåvan. beställningar görs per telefon på 09 432 7707 eller 
per epost: asiakaspalvelu@ulkopolitiikka.fi. Nämn medlemsförmånen då du tecknar din prenumeration. 

Tidningen utges av utrikespolitiska institutet, som anordnar diskussionstillfällen och seminarier om 
internationella relationer och eu. föreningens medlemmar har en egen kvot till en del av evenemangen. 
läs mera om aktuella evenemang på Alumnföreningens webbplats.

Gaudeamus publikationer  
– spara upp till 10 € per bok

dynastia barberare & 
frisörsalong – spara 15 %
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UniSport säsongskort – spara 120 €

För alumner rekommenderar UniSport

UniSport säsongskort för AlumnFukser – spara 410 €

Unisport har erbjudit studenterna möjlighet att röra på sig sedan 1967, och är Helsingfors 
universitets, Hankens och Aalto universitets gemensamma motions  och välfärdsorganisa-
tion som fungerar på sex universitetscampus. Hos oss kan alla motionera, från nybörjare till 
garvade träningsveteraner. för dem som gillar motionsgrupper erbjuder vi över 40 motions-
klasser från lågtröskelsgrupper till mer utmanande program. som medlemsförmån får du 
unisports säsongskort till förmånkundpriset 479 €. 

SäSoNGSkortEt INkLUdErAr:

•  gym och motionsgrupper enligt  
säsongskortets öppethållningstider

•  bollsporter 
•  bokningsrätt till tjänster som ingår i 

säsongskortet (obs. begränsningar  
på reservationer)

•  ett säsongskort på 12 månader inne
hållande en (1) avgiftsfri semestermånad 
(gäller inte Alumnfukser)

•  avgiftsfri paus i avtalet på grund av or-
saker som nämns i avtalsvillkoren  
(t.ex. tillfällig flytt)

•  7 dagars nöjdhetsgaranti

förmånen inkluderar inte plan- och  
salhyror. se noggrannare villkor och  
priset för övriga tjänster i unisports  
prislista. Priserna gäller 1.1.–31.8.2019.

HELdAGSkort FÖr ALUMNEr

12 mån 479 € (norm. 599 €)
4 mån 183 € (norm. 215 €)
1 mån 50 € (norm. 59 €)

HALvdAGSkort FÖr ALUMNEr

12 mån 383 € (norm. 479 €)
4 mån 155 € (norm. 183 €)
1 mån 43 € (norm. 50 €)

Ons 6.3.2019 Pilates, grunder 
(UniSport Kluuvi)
grunderna i pilates är en kurs för dig som  
vill bekanta dig med grunderna i bålstyrka 
och neutralposition av ryggen. 

Må 25.3.2019 Gymstart, ”Laitteet tutuiksi” 
(Unisport Meilans)
där är gymet, men vad är det meningen 
att man ska göra där? i laitteet tutuiksi- 
smågrupperna ger kompetenta personliga 
tränare en inspirerande inledning i gym-
träningens värld. 

unisport har ett specialerbjudande för Alumnföreningens Alumnfukser. du får  
säsongskortet till personalpriset 12 mån 189 € (norm. 599 €), och kurser samt 
massage till förmånskundpris (förmånen innehåller inte plan- och salhyror). Om 
det är två år eller mindre sedan du utexaminerades är du Alumnfuks. en (1) av-
giftsfri semestermånad för ett säsongskort på 12 månader gäller inte Alumn fukser. 
visa upp ditt medlemskort och examensbevis i kassan. se noggrannare villkor och 
priset för övriga tjänster i unisports prislista. Prisen är giltiga 1.1.–31.8.2019.

To 4.4.2019 Från gång till språng 
(UniSport Gumtäkt)
Kursen från gång till språng är ämnad för 
dig som precis börjar träna löpning.  
Kursen är en utmärkt möjlighet att börja 
jogga eller löpa. 

Mer info: 
elina Kero, motionsplanerare, 
+358 50 448 7749 , 
elina.kero@unisport.fi 
eller unisport.fi

Bekanta dig med våra motionscentra  
– ditt första besök är gratis. 
kLUUvI är dEt StÖrStA GyMMEt I cENtrUM

Föreslå en medlemsförmån  
till Alumnföreningen

Hurudana medlemsförmåner skulle du vela ha? 
Att erbjuda medlemsförmåner till medlemmarna 

i Alumnföreningen vid Helsingfors universitet 
är en utmärkt chans att nå ut till över 7000 

akademiskt utbildade personer. 

Medlemsförmånerna hos 
våra samarbetspartners 

uppdateras under året och 
prisskillnader kan förekomma. 
Se de uppdaterade priserna 

på Alumnföreningens 
webbplats. 

•  UniSport Kluuvi (Universitetsgatan 4):  
motionsgrupper, inomhuscykling, massage,  
personliga tränare

•  UniSport Gumtäkt (Väinö Auers gata 11):  
gym och motionsgrupper, bollsporter,  
massage och massage, personliga tränare

•  UniSport Meilans (Zaidagatan 9):  
gym med naturligt ljus, motionsgrupper och 
inomhuscykling, massage, personliga tränare

    

•  UniSport Otnäs (Otstranden 6):  
gym i två våningar, motionsgrupper, gott  
om boll- och racketspelturer, samt massage  
och personliga tränare

    
•  UniSport Tölö (Ilmarigatan 1, fram till maj 2019): 

gym, motionsgrupper, bollspel,  
massage och personliga tränare

•  UniSport Vik (Vårgatan 2): motionsgrupper, 
bollspel och racketspelturer i två salar

FUKS
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FLErA koMMUNIkAtIkAtIoNS kA NALEr

MEdLEMSBrEvEt 
det tryckta medlemsbrevet 
postas till alla medlemmar i 
Alumnföreningen i början av 
året samt till nya medlemmar 
under årets lopp. Tillsammans 
med medlemsbrevet får du 
ditt medlemskort i papper. du 
kan påvisa ditt medlemskap 
för våra samarbetspartners 
med ditt medlemskort. med-
lemsbrevet ger dig en över-
blick av verksamheten 2019.

ELEktroNISkt MEdLEMSkort
du kan ladda ner det elektroniska medlemskortet då du 
betalat medlemsavgiften för år 2019 via den elektroniska 
registerlänken. efter betalningen flyttas du automatiskt till 
en webbsida där du kan ladda ner medlemskortet. Kortet 
sparas som en ikon på din mobiltelefonskärm. med kortet 
kan du behändigt påvisa ditt medlemskap i föreningen och 
ta del av medlemsförmåner som erbjuds av bl.a. unicafe,  
unisport, gaudeamus och andra samarbetspartners. 
Kortet finns alltid med dig och uppdateras automatiskt. 
det lönar sig att kolla i medlems kortsapplikationen regel-
bundet eftersom applikationen inte meddelar om nya 
uppdateringar automatiskt (push- notiser). På föreningens 
webbsida hittar du ytterligare information, svar på vanliga 
frågor och instruktioner för hur du laddar ner kortet.

PärMBILAGA tILL  
tIdNINGEN yLIoPISto
med tidningen Yliopisto ut-
kommer det tidvis en särskild 
pärmbilaga från Alumn-
föreningen om aktuella evene-
mang och medlemsförmåner.

HEMSIdA
På föreningens hemsida  
helsinki.fi/sv/alumnforeningen 
hittar du hela årets program-
utbud med anmälnings-
instruktioner samt information 
om medlemsförmåner, tjänster 
och andra alumngruppers 
information.

E-PoSt
föreningen informerar om aktuella frågor och 
evenemang främst per e-post. våra meddelanden 
är koncisa, så att du med ett ögonkast kan se om 
innehållet är relevant för dig. för att Alumnfören-
ingen skall kunna erbjuda dig rätt slags kommu-
nikation rekommenderar vi att du fyller i dina 
intresseområden i registret med din personliga 
länk. du hittar de olika valen under rubriken  
Jag är intresserad av (se exemplet nedan).
den personliga länken är skickad till dig per 
e-post med rubriken Medlemsavgift 2019 samt 
uppdatering av kontaktuppgifter eller om du 
är ny medlem med rubriken Välkommen som 
medlem i Alumnföreningen. vi skräddarsyr vår 
kommunikation enligt dina val.

jAG är INtrESSErAd Av:

gilla, följ och diskutera på Alumn-
föreningens facebook- sida som  
har över 1900 medlemmar.
facebook.com/Alumniyhdistys

Alumnföreningen har en sluten linkedin 
-grupp för diskussioner om arbete och 
karriär. i gruppen erbjuder medlemmarna 
varandra och studerande arbetsplatser, 
praktikplatser, mentorering och goda 
råd för arbetssökning. genom Alumni 
Ambassador-tjänsten kan du få tips och 
information om sysselsättning. Till grup-
pen godkänns alla medlemmar i Alumn-
föreningen. över 980 experter från olika 
områden är redan registrerade.
linkedin.com/groups/8431519

MäSSor, EvENEMANG 
ocH MEdIA
Alumnföreningen besöker 
mässor, presenterar sig i olika  
samarbetspartners kommuni-
kationskanaler, bransch-
tidningar och andra medier 
samt på universitetets och 
fakulteternas evenemang  
och i samarbetsprojekt.  
Känner du till ett evenemang 
där vi borde synas?

JÄSENKIRJE  2019

du kan också meddela dina intressen till 
oss på kontoret per e-post på adressen 
alumnforeningen@helsinki.fi

vetenskapliga föreläsningar och seminarier

nätverk och fester

Arbete och karriär

Kulturevenemang

samhälleliga frågor

Hälsa och medicin

miljö och hållbar utveckling

ekonomi och affärsliv

Alumnresor

motion

Alumnprodukter och –förmåner

Akademiskt volontärarbete

#smartatyper #alumnforeningen

Följ Alumnföreningen  
på Twitter och Instagram  

@HelUniAlumni

dAtASkyddSFÖrordNING (GdPr)
Alumnföreningen tillämpar den nya data skydds-
förordningen som trädde i kraft i maj 2018.  
i Alumnföreningens registerredogörelse beskrivs 
syftet för registret, vilken data som samlas in och 
hur länge informationen lagras. i enlighet med 
den nya förordningen skriver föreningen data-
behandlingsavtal med alla sina samarbetspartner 
som behandlar personuppgifter.
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StäNdIGt-
MEdLEMSkAP

trE År  
2019–2021

Ett År  
2019

medlem 500€ 108€ (120€) 36€ (40€)

Parmedlemskap 500€/pers. 156€ (168€) 52€ (56€)

Alumnfuks 20€

MEdLEMSForMErNA för Alumnföreningen är: 
ständigt medlemskap, tre år (2019–2021) eller ett år 
(2019). Redan över 1 000 alumner har valt ett treårs 
medlemskap för att sköta medlemskapet på en gång 
för en längre tid och för att undvika eventuella höj
ningar av medlemsavgiften 2019–2021. Två alum
ner som bor i samma hushåll kan ha ett gemensamt 
parmedlemskap. Medlemskapet är personligt, men 
ni får endast en årgång av tidningen Yliopisto och 
ett exemplar av medlemsbrevet. 

Då du betalar din medlemsavgift kan du också 
välja ett medlemskap i en eller flera av de alumn
grupper som står tillbuds. De självständiga alumn
grupperna representerar olika läroämnen som 
bioteknik, nationalekonomi och teologi eller intres
seområden som Promotionens vänner eller Hel
singfors universitetsmuseums vänner. Du upptas 
automatiskt som medlem i gruppen då du väljer 
den i samband med betalningen. Om gruppen är 
avgiftsbelagd, som Professorerna vid Helsingfors 
universitet makor/makar rf. och HUS Seniorer rf., 
kan du betala båda medlemsavgifterna på nätet och 
därmed bespara såväl dina egna som föreningarnas 
kostnader. 
helsinki.fi/sv/alumnforeningen/alumngrupper

MEdLEMSkAPSForM 
ocH BEtALNING

MEdLEMSAvGIFtEN kan betalas med nätbanks
koder för alla banker som verkar i Finland. Vi har 
skickat dig din personliga registerlänk för betalning 
av medlemsavgiften per epost med rubriken Med
lemsavgift 2019 samt uppdatering av kontaktuppgifter 
eller om du är ny medlem Välkommen som medlem 
av Alumnföreningen. Skicka oss gärna ett med
delande med rubriken ”Medlemsavgiftslänk” till 
adressen alumnforeningen@helsinki.fi om du inte 
hittar meddelandet, så skickar vi det igen.

De medlemmar som inte har epost kan  
betala avgiften till föreningens konto Nordea  
FI 3110113000204825, med fakturan som vi postat 
dig. Använd det personliga referensnumret som 
anges på fakturan eller skriv ”förnamn / efternamn 
/ födelsedatum” i meddelandefältet. Därmed kan vi 
försäkra oss om att betalningen registreras rätt. 
helsinki.fi/sv/alumnforeningen

tIdNINGEN yLIoPISto HEMPoStAd I tryck 

De medlemmar som önskar sig hela årgången av 
tidningen Yliopisto i tryck på posten får den för en 
tilläggskostnad på 4 € och då är den sammanlagda 
medlemsavgiften 40 €. Den tryckta tidningen ingår 
inte i AlumnFuksmedlemskapet.

dEt PoPULärA AlumnFuksmedlemskapet är riktat till 
studenter och alumner som nyligen utexaminerats. Före
ningen erbjuder AlumnFukserna skräddarsydda tjänster 
för sysselsättning och för att skapa nätverk med möjliga 
arbetsgivare. Se exempelvis Alumni Ambassadortjäns
ten (s. 14). AlumnFukserna får även säsongskortet till 
UniSport till ett mycket förmånligt pris. De alumner, 
som avslutat sina studier för mindre än två år sedan, samt 
alla nuvarande studerande vid Helsingfors universitet är 
AlumnFukser. AlumnFukserna måste ha varit inskrivna 
vid universitetet 2017 eller senare, studierätt räcker inte. 
Vi kontrollerar uppgifterna i studentregistret. Alumn
Fuks medlemskapet kostar 20 € / kalenderår.
helsinki.fi/sv/alumnforeningen/fuks

dina år som studerande vid 
Helsingfors universitet lider 

kanske mot sitt slut men åren 
som alumn vid Helsingfors 

universitet kan däremot börja.  
de fortsätter livet ut!

MEdLEMSAvGIFt
PrISEt INoM PArENtES GäLLEr IFALL dU väLjEr tIdNINGEN yLIoPISto I tryck &  
PoStAd HEM tILL dIG

dEt StäNdIGA MEdLEMSkAPEt i Alumn-
föreningen är i kraft för resten av ditt 
liv. Ett ständigmedlemskap motsvarar 
13 årsbetalningar. Som ständig medlem 
sköter du ditt medlemskap på en gång 
och får följande förmåner: 
•  Reserverade platser på första raden 

under Vetenskapsdagarna 9.–13.1.2019
•  En personlig inbjudan till Helsingfors 

universitets årsfestdag 26.3.2019
•  En personlig inbjudan till ständig

medlems tillställningen i samband med 
Nordic Business Forum -evenemanget 
9–10.10.2019

•  Andra skräddarsydda inbjudningar till 
olika tillställningar under årets lopp.

SoM StäNdIG MEdLEM stöder du före - 
ningens solvens och alumnverksam-
hetens framtid. Avkastningen är 
tillräcklig för att täcka alla tjänster till 
de ständiga medlemmarna och ge ett 
inflationsskydd. 

HUr? Betala ständigmedlemskapet  
á 500 € till kontot  
Helsingin yliopiston alumni ry  
Nordea FI 3110113000204825.  
Skriv ditt namn och födelsedatum  
i meddelandefältet.

helsinki.fi/sv/standigt

STÄNDIGT

FUKS
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koNtorEt

Postadress
Alumnföreningen
PB 4, 00014  
Helsingfors universitet

Besöksadress
Porthania, Universitetsgatan 3,
3. vån, rum 362

alumnforeningen@helsinki.fi
029 412 4494 (vardagar 13–15)

helsinki.fi/sv/alumnforeningen
helsinki.fi/fi/alumniyhdistys
helsinki.fi/en/alumni-association

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

verksamhetsledare Pia,  
kampanjasvariga Joel  
och Johanna och kund
kontakt chef Jenny.

ALUMN? 

Ifall du har fått studierätt eller 
varit anställd vid Helsingfors 
universitet är du dess alumn 
och kan bli medlem i Alumn-
föreningens gemenskap på  
över 7 000 medlemmar.

BLI MEdLEM 

Oberoende var du befinner dig i ditt liv 
eller vilken din kontakt till universitetet 
än är erbjuder Alumnföreningen alltid 
ett passligt medlemskap för dig. 

Medlemmar av 
Alumnföreningen får:
•  Ett unikt tvärvetenskapligt program 

som innehåller över 50 seminarium, 
föreläsningar, resor och fester

•  En årgång av tidningen Yliopisto, 
specialprogram på kulturträffar, rabatt 
på tidningar, böcker, kurser, mat, dryck 
och idrottstjänster

•  En möjligheten att utnyttja och delta:  
du kan nätverka med över 7000  
alumner, vara volontär och stöda 
sysselsättningen av studerande

•  En chans att påverka universitetet  
och dess framtid.

dina år som alumn kan börja nu och de 
kommer att fortsätta resten av ditt liv!

du kan enkelt bli medlem i Alumn föreningen 
vid Helsingfors universitet på vår webbplats:
helsinki.fi/sv/alumnforeningen  
eller genom att skicka ett mail till
alumnforeningen@helsinki.fi eller genom 
att ringa oss på numret +358 29 412 4494.

ANMäLNINGSPrAXIS FÖr EvENEMANG

ALUMNFÖrENINGEN arrangerar årligen över  
50 evenemang tillsammans med olika sam-
arbetspartner. storleken på evenemangen 
vari erar och till vissa av våra samarbetspart-
ners evenemang har föreningen endast en liten 
kvot. därför gäller obligatorisk anmälan om 
inte annat anges i programmet. detta möjlig-
gör att vi kan rikta ytterligare marknadsföring 
till dem som inte ännu anmält sig och se till att 
så många alumner som möjligt ryms med.

denna anmälningspraxis gäller också för 
de kulturevenemang vars biljetter du löser 
ut själv. vi vill kunna informera alla deltagare 
om förhandsprogram och eventuella plats-
förändringar. 

dU BEkräFtAr ditt deltagande med en Qr-
kod som genereras i anmälningssystemet 
lyyti. då du anmält dig får du koden till din 
e-post. öppna länken ”öppna alla biljetter” 
och skriv ut koden på papper eller spara den 
som bild i din telefon. du kan också anmäla  
dig vid dörren men det är långsammare. efter 
ett evenemang skickar vi en för frågan per 
e-post till alla deltagare. före ningens styrelse, 
programarbetsgrupper och kontoret följer 
med deltagarantalet och tar i  
beaktande feedbacken då de utvecklar 
alumn verksamheten.
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Professorerna. sillfrukosten. Kärleken.
nationen. Kajsa. Omtenten.

Porthania. Åsikterna. vappen.
sitsen. Opponenten. vanha.

vi fick minnen för livet.


