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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!

ÄRADE ALUMNER

Å

ret 2019 var ett mycket utmanande år för
Alumnföreningen vid Helsingfors universitet och innebar stora förändringar.
Samarbetskontraktet mellan föreningen och universitetet sades upp av Helsingfors universitet under
sommaren 2019. Föreningens styrelseordförande
Antti Huhtamäki fortsatte tillsammans med förhandlingsgruppen diskussionen med universitetet
och ett nytt samarbetskontrakt undertecknades. Det
nya kontraktet utgör en grund för samarbetet med
universitetet. Föreningens ekonomiska realiteter har
förändrats avsevärt och det har vi beaktat i både
verksamhetsplanen och i budgeteringen. Medlemsavgifterna är ännu viktigare än förut för föreningens
verksamhet.
Trots stora förändringar är det klart att föreningen tack vare medlemmarna fortsätter sin verksamhet
som minst lika livskraftig och aktiv som hittills. Ett
stort tack riktas framförallt till alla de frivilliga alumner som har stött föreningens verksamhet.
Helsingfors universitet och Alumnföreningen
vill erbjuda alumner en mångsidig kontakt med
sitt universitet. Alumnverksamheten inleddes redan
för 30 år sedan då aktiva alumner grundade Alumnföreningen vid Helsingfors universitet: en mötesplats
för vetenskap och praktik. Nu vill universitetet satsa
mera på sin egen alumnverksamhet och Alumnföreningen fortsätter som universitetets strategiska
kumpan. Målet är att universitetets Helsinki Alumni-nätverk och Alumnföreningen vid Helsingfors
universitet är öppna för alla alumner vid universitetet

och erbjuder en intressant verksamhet och ett innehåll som kompletterar varandra.
Föreningens långvariga verksamhetsledare Pia
Widén (f.d. Österman) har lämnat sina arbetsupp
gifter för att fokusera på sin doktorsavhandling The
Impact of Involving Alumni in the Life of the University
om internationell alumnverksamhet. Du kan läsa
mera om avhandlingen på sidan 12 i medlemsbrevet.
Widén fortsätter sitt täta samarbete med föreningen
och ger sin värdefulla insats för verksamheten även
i framtiden. Hon har blivit invald som medlem i
föreningens delegation för perioden 2020–2022.
Alla föreningens 7000 medlemmar älskar sin alma
mater. Vi kan redan nu konstatera att medlemmarnas aktiva deltagande i Alumnföreningens verksamhet kommer att fortsätta även i år. Våra medlemmar
deltar också gärna i universitetets alumnverksamhet.
Genom samarbete kan vi bidra till universitetets
välfärd och framgång med ännu bättre resultat.
Ett varmt tack till dig för att du är med. Vi blir
allt fler, och det finns alltid utrymme för nya alumner. Bjud alltså också med din studiekamrat i vår
verksamhet.
Jag önskar er alla ett givande alumnår 2020!
Reidar Wasenius
Viceordförande för Alumnföreningens
styrelse 2018-2019
Alumn i statsvetenskap
Direktör för kommunikation och
företagsansvar / Soprano Abp
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ALUMNFÖRENINGENS STYRELSE
UNDER MANDATPERIODEN 2020

UNIVERSITETETS HÄLSNING FRAMFÖRS I ÅR AV
HELSINGFORS UNIVERSITETS ARBETSLIVSPROFESSOR

• Överombudsman Antti Arjava, Finska Kulturfonden
• Doktorand Ville Aula, London School of Economics and Political
Science NY
• Doktor i veterinärmedicin Tuula Honkanen-Buzalski
• FD Tarja Kohila
• Professor i kommunikationsrätt Päivi Korpisaari, Helsingfors universitet NY
• FD Sole Molander, Arctic Nutrition
• Facklitterär författare och journalist Marjo T. Nurminen
• FD, lektor (emer.) Sinikka Sahi, Helsingfors normallyceum NY
• EVP Business and Development, Tuomas Salusjärvi, Valio NY
• Arbetslivsprofessor Pekka Sauri, Helsingfors universitet NY
• Överläkare Jan Schugk, Varma NY
• Direktör för kommunikation och företagsansvar Reidar Wasenius,
Soprano Oyj

ALUMNFÖRENINGENS DELEGATION
UNDER MANDATPERIODEN 2020

BÄSTA MEDLEMMAR I
ALUMNFÖRENINGEN

D

e olika fakulteternas förhållande till arbets
livet varierar. Den juridiska och den medicinska fakulteten utbildar direkt till ett yrke
medan den humanistiska och den statsvetenskapliga
inte gör det.
Alla studerande skulle dra nytta av att redan under studietiden bekanta sig med arbetslivet för att få
en realistisk uppfattning av vad arbetslivet erbjuder.
Idag förändras arbetsuppgifter i snabb takt på grund
av den snabba teknologiska utvecklingen.
För att förbättra kontakten med arbetslivet har Helsingfors universitet anställt ett tiotal arbetslivsprofessorer. Tanken med arbetslivsprofessurerna är att föra
de akademiska studierna och arbetslivet närmare
varandra redan under studietiden. Jag själv var en
av de första anställda arbetslivsprofessorena för två år
sedan. Före mitt nuvarande jobb var jag i fjorton år biträdande stadsdirektör för Helsingfors stad och försökte då vid sidan om mitt egentliga ansvarsområde även
förnya Helsingfors stads kommunikationskultur till
2000-talet. Jag antar att universitetet på grund av detta
kallade mig till min nuvarande tjänst.
Då jag var biträdande stadsdirektör i Helsingfors
arbetade jag för att göra stadens kommunikations4
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• Styrelseordförande Leena Niemistö, Finlands nationalopera
och -balett sr och Operans och balettens stödstiftelse (ordförande)
• Koncernchef Alexander Bargum, Algol (1. viceordförande) NY
• Sektorchef Juha Jolkkonen, Social- och hälsovårdsektorn, Helsingfors
stad (2. viceordförande)

kultur öppnare och snabbare. Nu undervisar jag magisterstuderande i organisationskommunikation utgående från den offentliga förvaltningens perspektiv.
Till mina föreläsningar har jag bjudit in ett flertal
erfarna personer från olika samhällssektorer för att
berätta om hur deras organisation ser på kommuni
kation. De studerande lyssnar gärna på praktiska
exempel i stället för att alltid lyssna på samma professors monolog.
Benämningen arbetslivsprofessor är i sig en aning
vilseledande, det är inte arbetsliv vi forskar i. På
engelska är titeln Professor of Practice, vilket syftar
på att man erhållit sin kompetens och meriter i det
praktiska arbetslivet och inte inom det akademiska.
Såvida jag vet är HU det enda universitet som kräver
en doktorsexamen av sina arbetslivsprofessorer.
Jag börjar som medlem i Alumnföreningens styrelse i januari 2020 och ser med intresse fram emot de
påverkningsmöjligheter som denna roll erbjuder.
Vi ses på föreningens evenemang!

• Fri skribent och miljövårdare Heidi Andersson, WWF Finlands styrelse
• Professor Emeritus Seppo Honkapohja, Aalto-universitetet
• Forstråd Marja Hilska-Aaltonen, Jord- och skogsbruksministeriet NY
• Vicehäradshövding Taisto Hujala, auktoriserad jurist, entreprenör
• Ombudsman / ledande expert Carmela Kantor-Aaltonen, Suomen
Bioteollisuus ry ja Kemianteollisuus ry
• Styrelseordförande, partner Juha Pekka Katainen, Krogerus
Advokatbyrå Ab
• Styrelseproffs, JK Kirsi Komi
• Styrelseproffs, LL.M Ritva-Liisa Luomaranta
• Forskningsprofessor Mika Maliranta, Konkurrens- och konsumentverket
• Utbildningsdirektör Heljä Misukka, OAJ
• Direktör Mari Pantsar, Kolneutral cirkulär ekonomi, Sitra
• Chief Growth Officer Jari Pitkälä, Bravedo Oy
• Ecklesiastikråd Leena Rantanen, Kyrkostyrelsen NY
• Kanslichef Sami Sarvilinna, Helsingfors stad
• Centrumbibliotekets direktör Anna-Maria Soininvaara
• Tidigare statssekreterare/kanslichef Peter Stenlund
• Affärsområdeschef Mikko Surakka, Pharmia Oy
• Verksamhetsledare Tuija Talvitie, Crisis Management Initiative (CMI)
• Ambassadör Teemu Tanner, Finlands ambassad i Paris

Snellmania den 11. december 2019

• Doktorand, FM Pia Widén NY

Pekka Sauri
Alumn i humaniora
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VEIKKO SOMERPURO

MILJÖ
PATRONEN
Årets Alumn Ilkka Herlin vill
förvandla jordbruket till en
kolsänka. Hans bakgrund
som historiker hjälper honom
förstå komplexa helheter.
Text Antti Kivimäki

Å

De viktigaste värde
ringarna för Ilkka
Herlin är naturen och
kärleken. Han konsta
terar: ” För att kunna
förnya strukturer är
det viktigt att veta
hur de har skapats.”

6
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rets Alumn Ilkka Herlin vill förvandla jordbruket till en kolsänka.
Hans bakgrund som historiker hjälper honom förstå komplexa helheter.
Filosofie doktor och storägare Ilkka Herlin
har under de senaste åren fått mediasynlighet i rollen som ”miljöpatron”. På sina ägor i
Egentliga Finland och Koillismaa utför han
pilotprojekt med jord- och skogsbruksmetoder som gör att jordmånen binder koldioxid
och ökar biodiversiteten. Inom konventionellt,
långvarigt jord- och skogsbruk minskar markens förråd av kol och naturens mångfald.
– Människan bör lämna de stora strukturerna hon själv skapat och börja leva i harmoni med naturen. Teknologin borde anpassas
till att bli en del av det naturliga systemet.
Det stora misstaget med den moderna kulturen är att den har försökt diktera naturens
gång uppifrån, säger Herlin.
Herlin är styrelseordförande i Cargotec,
som grundades år 2005. Då lösgjordes godshanteringen från storkoncernen Kone och
blev ett självständigt bolag.
Till utbildningen är Herlin historiker.
– Jag var mellanbarnet i en barnskara på
fem. Enligt vad jag fått höra var jag som barn
fundersam och försonlig och trivdes bra för
mig själv. Jag vet inte om det här ledde till att
jag började studera historia...
Herlin tog sin studentexamen år 1978 och
påbörjade samma år studier i historia vid
ALUMNFÖRENINGEN | MEDLEMSBREV 2020
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• Ilkka Herlin är född i
Helsingfors i januari 1959.
•G
 odshanteringsbolaget
Cargotecs styrelseordförande och största ägare.

VEIKKO SOMERPURO

ILKKA HERLIN

Årets Alumn på Alumnfesten 2019.
Dragspelsmusik av Kiureli Sammallahti.

•B
 örjade studera historia
vid Helsingfors universitet hösten 1978.
•D
 isputerade år 1993 med
en avhandling om etnologen Kustaa Vilkuna
som var Herlins morfar.
•S
 tudier inriktade i vetenskapens och teknologins
historia.
•A
 lltsedan början
1990-talet har han gjort
insatser för att skydda
Östersjön. Detta arbete
har skapat kuststaternas
Stiftelse för ett levande
Östersjön (Baltic Sea
Action Group, BSAG),
jordbruksföretaget Soilfood Ab för regenerativ
återvinning samt företaget Q Power, verksamt
inom förnybar energi.
Herlin är tillsammans
med sin hustru grundare
för alla dessa.
•F
 örsök med kolodling,
vilket innebär jordbruk
som binder kol i jordmånen. Försöket har
utvidgats till Carbon
Action-kolodlings
projektet i hela Finland.
•F
 em barn, tre går i
grundskolan.
•H
 obbyn: travhästar,
älgjakt, ashtanga yoga
och familjesegling med
H-båt.

8
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sin doktorsavhandling om sin morfar,
etnologen Kustaa Vilkuna (1902–1980).
Vilkunas liv var händelserikt. Han verkade inom
Akademiska Karelen-Sällskapet, men utträdde 1932,
då sällskapet inte fördömde Mäntsäläupproret. Under fortsättningskriget var han ansvarig för Finlands
krigspropaganda. Efter kriget byggde han upp samarbetet med Sovjetunionen som en av Kekkonens
betrodda män och var ordförande för den vetenskapligt-tekniska samarbetskommittén.
– Politiskt sett ändrade Vilkuna inte åsikt. Före och efter krigen var han en anhängare av den nordiska neutraliteten. Under krigstid gör man det man måste göra. Han
följde en stark, egen politik och en del av den var att föra
fram Kekkonen till president och dra nytta av det.
Inom politisk historia har Herlin skrivit bland annat om drivvedsteorin som utgår från antagandet att
Finland i världshistoriens virvlar oundvikligen drevs
till att tillsammans med Tyskland anfalla Sovjetunionen år 1941.
Enligt Herlin har drivvedsteorin i efterskott använts till att fördunkla ansvaret för politiska beslut
genom att påstå att det inte fanns några alternativ.
Även finlandiseringen och ansökan om medlemskap i
Europeiska unionen har enligt Herlin försvarats med
liknande retorik.
Inom Herlins forskarbana har huvudfokus legat på
vetenskapens och teknologins historia och på en strävan till att förstå hur de stora strukturerna fungerar.
Herlin fortsatte som forskare inom Finlands Akademi ändra fram till 2000, då han övergick till affärslivet och till miljöarbete.
– Åtminstone har forskarbanan varit nyttig i det
avseendet att jag har fått förmågan och uthålligheten
att läsa besvärliga artiklar från nya områden. Historieforskning innebär att man försöker uppfatta helheter
och det blir viktigare dagligen.
HERLIN SKREV

Helsingfors universitets humanistiska fakultet. Sin
magisterexamen fick han klar ungefär tio år senare,
när examensreformen knackade på dörren och hotade
ogiltigförklara de gamla studieprestationerna.
Herlin hade redan då till största delen utfört sina
studier och var på god väg med sin doktorsavhandling,
men han hade inget behov av att utexamineras. Han
arbetade samtidigt i familjeföretaget Kone. Herlin
skötte, födde upp och tränade travhästar och det tog
också tid i anspråk.
– På sätt och vis skaffade jag mig en examen också
inom hästbranschen.
i historia motsvarade Herlins förväntningar och han tycker att han har nytta av dem än idag.
Som forskare koncentrerade han sig på forskning av
vetenskap och teknik. Herlin undersökte stora teknologiska system tillsammans med Karl-Erik Michelsen,
senare verksam som professor vid LUT-universitetet.
– När man betraktar dagens livsstil är vi fångar under gamla tekniska strukturer och det hindrar
mänskligheten från att lyckas i sina ansträngningar att
bekämpa klimatkrisen. Vi borde lämna systemet där
fossil energianvändning styr och gå mot naturens system. För att kunna förnya strukturer är det viktigt att
veta hur de har skapats, säger Herlin.
Herlin deltog knappt i det organiserade studentlivet, varken i studentorganisationerna, nationerna eller
i de politiska organisationerna. På 1980-talet rådde en
STUDIERNA

”I dagens livsstil är vi
fångar under gamla
tekniska strukturer, vilket
hindrar mänskligheten
från att lyckas med
sina ansträngningar att
bekämpa klimatkrisen.”
allmän baksmälla efter den tidigare politiskt hetsiga
tiden och organisationsverksamheten låg nere.
Herlin levde ett vanligt studentliv med sina historiestuderande kamrater, men tillbringade ofta fritiden
för sig själv med hästar och i naturen.
Att studera i universitetsvärlden passade bra eftersom det gav en fullständig frihet från tidtabeller,
men samtidigt innebar det också att professorerna
hade sina egna planer och inte hade tillräckligt med
tid för de studerande. Därför avgjorde slumpen och
turen sist och slutligen vad en studerande sysslade
med vid universitetet.
– Ännu idag förstår man inte i universitetspolitiken att det är bättre ju färre studerande det finns per
lärare, istället tänker man ofta tvärtom och just det
leder till lägre kvalitet.

som Herlin nu försöker förstå är kretsloppet för kol och vatten på jordklotet.
År 2014 skaffade han tillsammans med sin fru
Qvidja gård i Pargas för att experimentera med lantbruk som binder koldioxid i jordmånen i stället för att
vara en kolkälla.
Mekanismen är den så kallade mikrobiella kolpumpen, där svampar och bakterier permanent binder kol
i jordmånen. Mikroberna använder kol som bildats
vid fotosyntesen, och när mikroberna dör, bevaras
HELHETEN
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ÅRETS ALUMN
ILKKA HERLIN

TÄNK OM VI KAN GÅ
FRÅN ETT DESTRUKTIVT
TILL ETT KONSTRUKTIVT
FÖRHÅLLANDE
MED NATUREN?
LEVA I HARMONI SOM
EN DEL AV NATUREN?
ONSDAGEN DEN 8.4.2020
KL 16.30–17.30
Jorden är i ett tillstånd av obalans till
följd av många ekologiska kriser.
Det verkar som om mänskligheten inte
kan förhindra de uppenbara faktorer
i dagens värld som inverkar negativt
på miljön i framtiden.
Med matematikern Serres ord: vi är
parasiter i jordens ekosystem fast vi
borde leva i symbios med moder jord.
Hur ändrar vi på vårt parasitförhållande
till ett liv i symbios med naturen
och förhindrar att allvarliga problem
eskalerar till okontrollerbara kriser?
Tankehörnan,
Universitetsgatan 4
Anmäl dig till föreläsningen:
alumnforeningen.fi
+358 50 4484120
10
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deras struktur för en lång tid i jorden och bildar ett
bestående kolförråd.
Mykorrhizasvampar lever, förutom med träd, även i
symbios med odlingsväxter. Svampens rot ger näringsämnen till växten, och svampen får kol av växten. När
grödan skördas blir svamp och kol kvar i jorden.
– Väsentligt är ett permanent, levande växttäcke
både på åkrar och i skog.
Metoden tillåter inte att jorden bearbetas eftersom
mycelet inte får söndras. Överdriven gödsling bör också undvikas eftersom lättlöslig gödsel gör svamparna
onödiga för växterna.
Nu är Qvidja ett jordmåns-, luft- och vattendragsforskningens flaggskepp inom Carbon Action-kolodlingsprojektet, med över hundra deltagande jordbrukare från olika delar av Finland. Sitra stod för
startfinansieringen och senare har många stiftelser och
organisationer gått in med mera finansiering och även
livsmedelskedjans företag deltar.
– Ur samhällets synvinkel är det viktigt att veta,
hur man kan verifiera jordmånens kolförråd för att
sedan använda verifieringen för modellering som i sin
tur styr klimat- och miljöpolitik. Näringsidkarna är i
nyckelposition, med andra ord de som sköter odlingsmarken, säger Herlin.
I Koillismaa köper Herlin upp skog som är mogen
för avverkning och överför den till kontinuitetsskogsbruk. Då avverkas endast de största stammarna och
övriga träd får växa vidare. När det ständigt finns ett
trädbestånd i skogen försvinner inte jordens kolförråd
upp i atmosfären såsom vid cykler med kalhyggen.
Herlin deltar också i andra start-up-företag och ekologiska innovationer. Vad är då receptet för innovationer?
– Centralt är en grundforskning, som inte utförs
utgående från krav att skapa innovation. Allt jag
själv deltar i har tillkommit genom kompromisslös
grundforskning av bästa slag och i marginella
ämnen – och först senare har detta kombinerats
med lösningsorienterat tänkande.
I tillämpningsskedet bör man även beakta sina värderingar, enligt Herlin, så att man inte i stället för lösningar skapar nya problem.
– Om man utgår från att försöka skapa innovation,
nystar man garnet från fel ända.
Herlin är en försiktig optimist när det gäller männi
skosläktets framtid.
– Naturligtvis ska man vara optimist, pessimism
är inte till någon nytta. Jag har blivit beskylld för att
skrämma människor i klimatfrågor, men man måste
skilja mellan fakta, hotbilder och optimism. Först
behöver man en realistisk utgångspunkt. Först då kan
man påverka optimistiskt.

ÅRETS ALUMNER
2020

styrelseordförande, Cargotec, FD Ilkka Herlin

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 förvaltningsdomstolen, 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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Universitetsföreläsning på 1300-talet.

ALUMNVERKSAMHETEN
FICK SIN BÖRJAN I AMERIKA

D

et är allmänt känt att universitetens historia
går tillbaka till 600-talet, århundradet då islam
föddes och Koranen skrevs. Men hur många
vet att alumnverksamheten fick sin början först på
1800-talet, århundradet för glödlampor och järnvägar?
Att ingen alumnverksamhet etablerades vid universiteten på över tusen år, trots att studenter ständigt
utexaminerades, är en fråga som väckt mitt intresse i
samband med min doktorsavhandling om alumnverksamhet. Jag forskar i betydelsen av alumnengagemang
vid gamla topprankade universitet runt om i världen.
Till dem hör Harvard, Penn State, Cambridge,
Wien, Uppsala och Helsingfors universitet.
12
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tidens anda. Misstolka mig inte – det rådde naturligtvis ingen brist på fester och samkväm vid universiteten. Därför är det lätt att hänfalla till anakronismer
och tolka dessa olika former av aktivitet vid och i
närheten av universiteten som alumnverksamhet,
speciellt då alumner ofta medverkade. Här syftar jag
på verksamheten vid nationerna, i olika vetenskapliga
och sociala samfund och klubbar, såsom Aurora- eller Lördagssällskapet. Dessa kan dock inte tolkas som
alumnverksamhet. Det förutsätter att alumner verkat
tillsammans till förmån för varandra, studenter, universitet och/eller samhället explicit i egenskap av dess
tidigare studenter eller anställda, som alumner. Ingen
sådan aktivitet fanns före 1800-talet.
Förhållandet mellan studenter och deras inlärningsmiljö och lärare är uråldrigt. Redan Platons
lärjungar kallades hans alumner. Jag frestas att tänka
att en alumnrelation redan existerade i asiatiska och
afrikanska inlärningsmiljöer på 600-talet, såväl i de
arabiska Madras-skolorna som i de tidiga irakiska,
egyptiska och andalusiska lärosamfunden som räknas som föregångarna till den europeiska universitetsinstitutionen. Det kan jag gott tänka mig efter att
på Alumnföreningens resa 2018 i Marocko ha besökt
det äldsta kontinuerligt fungerande universitetet i
världen, grundat 859, University of al-Qarawiyy.
Kan orsaken till den långsamma starten i Europa
vara den blygsamma storleken på de medeltida universiteten? Men det var trots allt tusentals alumner i
Europa som utbildats akademiskt och skapat en imponerande karriär utanför universitetet, ofta i inflytelserika positioner. De har garanterat som privatpersoner
diskuterat med universitetsledningen och sysslat med
olika former av alumnverksamhet som exempelvis rek
rytering av nya studenter. Trots det organiserade de
sig aldrig som alumnsamfund eller -föreningar.
lopp har det även framkommit att alumnverksamhet vid ett universitet inte
på något sätt korrelerar med institutionens ålder.
Alumnverksamheten börjar inte organiskt när universitetet når en viss ålder och kräver inte heller att
universitetet nått en viss ålder. Det finns universitet
som Penn State eller INSEAD, av vilket det tidigare är äldre och det senare yngre, där alumnverksamheten inleddes omedelbart efter att de första studenterna examinerats. Samtidigt finns det institutioner
som är äldre än Helsingfors universitet där alumnerna inte organiserade sig före 2000-talet. Denna
inkonsekvens överraskar då man vet att universitetets
historia är särskilt viktig för alumnerna. Deras anUNDER FORSKNINGENS

Frågan är speciellt intressant ur ett europeiskt
perspektiv. Alumnverksamheten fick nämligen sin
början i Nordamerika och begränsades till den sidan av Atlanten i mer än ett halvt sekel. Detta trots
att det moderna universitetet, med hela dess globala
spridning, till sin grund är en europeisk uppfinning.
Av Europas universitet har Bologna utropat sig till
det äldsta och tar avstamp i året 1088.
passivitet egentligen på? Man
kunde gott tänka sig att det på 1600- eller 1700-talet
funnits anledning att organisera åtminstone någon
alumntillställning i Uppsala eller Wien i upplysnings-

VAD BEROR DENNA

knytning till universitetets narrativ är stark. Byggnaderna, symbolerna och berättelserna som anknyter
till Alma Mater är av stor betydelse. Universitetssjubileer har varit av stor betydelse då alumnverksamheten påbörjats både vid Harvard och i Helsingfors.
Harvard Alumni Association grundades i samband
med Harvards 200-årsjubileum 1840. Alumnföreningen vid Helsingfors universitet kom till i samband
med Helsingfors universitets 300-årsjubileum 1990.
VAD VAR DET då egentligen som fick alumnerna att
organisera sig i 1800-talets Amerika och 1900-talets
Europa? Svaret är förändringar i det samhälle som
universiteten verkade i liksom även förändringar
inom universiteten själva. Alumnerna upplevde en
känsla av samhörighet med sin läroanstalt och
ville ta ansvar för dess öde och framgång. Från
och med 1840-talet uppmanades alumnerna i Amerika att delta och bidra till utvecklingen av universitetet. Den amerikanska inställningen till alumnerna
var inkluderande och starkt positiv och framåtblickande. Vid Harvard har den slutliga beslutsmakten
utövats av alumner sedan 1860-talet. Resultatet av tidigt alumnengagemang återspeglas i framgången för
dagens Ivy League-universitet.
Historien om alumnverksamhetens begynnelse
är en berättelse om en samhällelig förändring som
avspeglades som en förändring av universiteten i fråga, där deras utveckling och framgång, och ibland
till och med existens, stått på spel. Världens första
officiella alumnförening bildades 1821 när det lilla
konstuniversitetet Williams College of Art i den
lilla staden Willliamstown i Massachusetts hotades.
Dess ledning och flera professorer planerade att helt
lägga ner och flytta universitetet för att etablera ett
nytt universitet på en livligare plats. Tack vare alumnernas aktivitet räddades Williams College såväl ekonomiskt som kvalitativt.
OCH UTVECKLINGEN i Europa? När man ser tillbaka
på det medeltida universitet ur dagens perspektiv är
man tvungen att tänka bort det mesta av det som utgör det europeiska universitetet av idag med dess roll
som landets ledande undervisnings- och forskningsinstitution med sina monumentalbyggnader, enorma
budgetar och väldiga mängd studenter. Europas universitetsinstitution föddes tack vare kyrkan som med
sin finansiering och sitt stöd upprätthöll universiteten, vilka helt konkret levde i skuggan av de europeiska katedralerna. Det var först på 1800-talet som
denna relation bröts och ansvaret för och makten över
ALUMNFÖRENINGEN | MEDLEMSBREV 2020
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även bör notera är att det medeltida universitet inte var en miljö som uppmuntrade tidigare
studenter att vara delaktiga i utvecklingen. Studieårens upplevelse var helt annorlunda än idag vad
gäller studenternas kritiska tänkande och aktivitet.
Studenterna uppmuntrades inte att påverka utvecklingen av undervisningen. Professor Walter Rüegg
påpekar i sin utmärkta artikel i mammutserien om
de europeiska universitetens historia ”A History of
the University of Europe” (2010), att det medeltida
universitetet lärde ut intellektuell säkerhet genom att
tillämpa den dialektiska processen på motsägelserna mellan kyrkans doktrin och praktisk erfarenhet.
Syftet var att lösa motsägelserna i en logisk syntes i
ett slags matchandets pussel där dogma naturligtvis inte ifrågasattes. Professor Bengt Kristensson-
Uggla påminner i sin bok ”En strävan efter sanning” (2019) att det inte bedrevs någon omfattande
forskning vid det medeltida universitetet. Målet
var inte att hitta något nytt, utan att förmedla det
gamla. Kristensson-Uggla konstaterar att den vetenskapliga revolutionen under 1500- och 1600-talet
inte föddes vid universitet utan utanför det, som en
kritisk rörelse till det som undervisades vid universitet. Det var först i slutet av 1700-talet och början
av 1800-talet som vetenskapen överfördes till universitet. Och nu, i och med kritisk vetenskaplig
forskning, öppnade universiteten för dialog med
samhället. Detta skapade en positiv grogrund för
meningsfullt samarbete mellan tidigare och nuvarande studenter samt forskare. Studentupplevelsen förändrades också avsevärt. Den kritiskt tänkande deltagande studenten föddes och hen blev efter
examen en kritiskt tänkande deltagande alumn.
Universitetens framgång och dess verksamhet blev
en gemensam samhällelig fråga.
Universiteten var, och är fortfarande, institutioner
för högre utbildning i Europa och ett av samhällets
viktigaste ekonomiska åtaganden. Alumnerna blev
aktiva i en fråga som var gemensam; utvecklingen
av undervisning och forskning och genom dem hela
samhället. Alumnverksamhet handlar om att kommunicera samhälleliga mål till universitetet på andra
sätt än genom en reglering av statens ekonomiska
stöd. Som en dylik aktör har alumnverksamheten
noterat stora framgångar vid de universitet som
nyttjat alumnernas altruism.
DET MAN

Kvinnor representerar den humanistiska
fakulteten i en målning från 1800-talet.
Sorbonne, Université de Paris.

universiteten övergick till nationalstaterna. Det är
denna förändring som är startskottet för alumnverksamheten i Europa. Nationalstaterna var i behov av
kvalificerade tjänstemän och den industriella revolutionen av ingenjörer och företagsledare. Universitetet
lösgjordes från aristokratins och kyrkans helhetsinflytande och de sedermera frekventa diskussionerna om
dess autonomi och självständighet tog fart. Det var
naturligtvis aldrig frågan om ett fullständig oberoende. Universiteten i Europa var helt beroende av nationalstaternas finansiering till skillnad från universiteten i USA som med tanke på sin utveckling hade ett
delvis ekonomiskt oberoende. I början av 1800-talet
förespråkade Wilhelm von Humboldt autonomi för
universiteten när det gällde forskning och undervisning, samt införandet av seminarier och laboratorier.
Han betonade också universitets särställning i relation till staten och kyrkan. Humboldt föreslog även
en betydande ekonomisk autonomi för universitetet,
vilket aldrig uppnåddes vid de europeiska universiteten. Övergången till nationalstatens finansiering
visade sig snart vara en guldgruva som möjligg
jorde en enorm tillväxt för universiteten.
14
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Pia Widén
Doktorand, FM
Alumn i humaniora

DELEGATIONEN BESÖKER
CAMPUSEN

D

elegationen för Alumnföreningen vid Helsingfors
universitet roterar sina
möten på olika universitetscampus. Under besöken bekantar sig
delegationen med undervisningen
och forskningen vid fakulteterna. Fakulteternas representanter
berättar om hur studerandena klarar sig i arbetslivet samt hurdana
målsättningar fakulteterna har
gällande Alumnföreningen och
alumnverksamheten överlag. Delegationens uppgift är att främja
universitetets samhälleliga växelverkan.
Året 2019 inleddes med att delegationen samlades på Campus
Vik. Utöver delegationens medlemmar deltog också dekanus vid
farmaceutiska fakulteten Jouni
Hirvonen, dekanus vid bio- och
miljövetenskapliga fakulteten

Jaakko Kangasjärvi, dekanus
vid veterinärmedicinska fakulteten Antti Sukura och dekanus
vid agrikultur-forstvetenskapliga
fakulteten Ritva Toivonen.
Enligt dekanus Hirvonen blir
generiska färdigheter allt mera
framträdande i samhället, vilket
betyder att undervisningen i allt
större grad fokuserar på dessa.
Studerandena vid de olika fakulteterna i Vik lyckas i regel ta sig ut i
arbetslivet med stor framgång. På
bio- och miljövetenskapliga fakulteten har man gått in för att låta
studerandena välja magisterutbildning först efter kandidatskedet.
Magisterprogrammen går på engelska, vilket också ökar fakultetens
dragningskraft internationellt.
Det mest framträdande temat
under diskussionen gällde dock
hur fakulteterna skall nå ut med

sina forskningsresultat till det
övriga samhället. Delegationen
överraskades av det faktum att fakulteterna vid Campus Vik erhåller hälften av sin finansiering från
andra källor än universitetet.
Under året besökte delegationen också Gumtäkts campus för
att bekanta sig med matematisk-
naturvetenskapliga fakultetens
verksamhet under ledning av
dekanus Kai Nordlund samt vice
dekanerna Marja-Liisa Riettola
och Samuli Siltanen. Till fakultetens strategiska forskningsområden hör rymdforskning, miljöforskning, atmosfärforskning,
nanovetenskap, datavetenskap,
beräkningsvetenskap, matematisk fysik, analys av biologisk data
samt geoinformatik, geovetenskap
och stadsforskning.
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Kadotuksesta ja kääntymisen mahdollisuudesta

KANTAESITYS
SUURELLA
NÄYTTÄMÖLLÄ
4.3.2020

EN AKADEMISK GEMENSKAP

A
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lumnföreningen vid Helsingfors universitet är en betydande aktör i internationell
jämförelse, såväl i storlek som i aktivitet.
I år fyller föreningen 30 år! 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 akademisk utbildning i samhället.
När du bläddrar i detta medlemsbrev märker du
snabbt att föreningens ihärdiga arbete för studenterna och universitetet ger resultat. Vi har kommit
överens med aktiva fakulteter, strategiska sektorer och med studentorganisationer om de verksamhetsområden som alumnernas akademiska
volontärarbete kommer att fokusera på.
I alumnverksamhet behöver man inte hitta på och
förverkliga allting själv, samarbete är en styrka. På
tillställningarna träffar du alltid intressanta personer
#smartatyper och alumner från andra universitet.

Föreningen strävar efter att erbjuda ett tvär
vetenskapligt program så att alla medlemmar i
alla fall vart annat eller vart tredje år upplever
något intressant. Då det finns hundratals olika
utbildningsprogram och fördjupande studie
riktningar vid Helsingfors universitet är detta
utmanande men roligt och kräver samarbete
med fakulteter och alumner från olika områden.
Majoriteten av Alumnföreningens verksamhet
bygger på frivilliga alumners och arbetsgruppers
aktiva deltagande.
Jag önskar alla varmt välkomna till föreningens
evenemang. Du kan ta med dig en vän även om
hen inte är alumn. Den respons som vi har fått
talar för att du kommer att trivas. Nyfikenhet är
en dygd bland alumner!
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 arbetsutskott, hjälpt till med post-utskick
och förenat alumner från olika studieområden.
Ett stort tack å hela medlemskårens vägnar!

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

Jenny Österman
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tf. Verksamhetsledare, Alumnföreningen

Paavo Westerbergin uutuusnäytelmä Sinivalas on tarina
eripuraisesta perheestä, syyllisyydestä, pakenemisesta sekä
kääntymisen mahdollisuudesta. Se kysyy, kuinka elää ainutkertainen
elämänsä oikein, kun maailma ympärillä on haaksirikkoutumassa.
ROOLEISSA EERO AHO, ELMER BÄCK, KRISTIINA HALTTU, ELENA LEEVE,
ESA-MATTI LONG, MARKKU MAALISMAA, EMMI PARVIAINEN, HEIKKI PITKÄNEN,
ANTTI PÄÄKKÖNEN JA TIMO TUOMINEN OHJAUS PAAVO WESTERBERG
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HUMANISTER PÅ KARRIÄRSAFARI

H

umanisticum rf och Alumnföreningen vid
Helsingfors universitet ordnade gemensamt
Karriärsafari för humanister hösten 2019 –
en 1–2 dagars arbetslivsprövning under ledning av en
alumn på alumnens arbetsplats. Karriärsafari samlar
inte bara studenter och alumner i en engagerande arbetsmiljö, utan ger också en inblick i det varierande
antal arbetsområden som humanisterna är verksamma inom.
Ansökningsperioden för alumner och studenter
gick av stapeln i september. Studenterna kunde
välja de alumners arbetsplatser som intresserade dem
mest, och därefter delade arrangörerna in studenter
och alumner i par på basis av studenternas preferenser och studiebakgrund. I årets Karriärsafari deltog
sammanlagt 35 humanister, 17 alumner och 18 studenter.
Karriärsafarins styrka är att den går att genomföra både flexibelt och självständigt. Alumnen och
studenten kan arrangera arbetslivsprövningens praktiska detaljer på ett sätt som passar dem. Alumnen
kan planera en arbetsdag för studenten och presentera sitt arbetsområde.
Den humanistiska Karriärsafarin arrangerades nu
för andra gången. Konceptet har visat sig fungera
väl då flera av de alumner som deltog under våren
2017 var med igen. Karriärsafari kommer att fortsätta utvecklas under de kommande åren. På basen av
feedback från årets Karriärsafari tycker studerandena
att arbetslivsprövningen var både personligt riktad
och gynnsam för den egna karriärplaneringen. För
18

ALUMNFÖRENINGEN | MEDLEMSBREV 2020

alumnerna i sin tur ger Karriärsafari en möjlighet att
utbyta tankar och åsikter med studerande om karriären och dess betydelse, samt se på sitt eget arbete ur
ett nytt perspektiv. Genom att lära känna studenten
får alumnen dessutom en inblick i dagens studieliv!
Karriärsafari rekommenderas även varmt för de andra fakulteternas studentorganisationer.
Tuomas Harju
Humanisticum rf, ansvarig för
arbetslivs- och alumnrelationer, 2019

ARBETSMÖJLIGHETER FÖR
STUDENTER SOM AVLÄGGER EN
TVÅSPRÅKIG EXAMEN

H
Karriärsafari inleddes med en gemensam kickoff i slutet av oktober, där alumner och studenter lärde känna varandra och fick höra intressanta presentationer från Karriärservicen, olika
fackföreningar och från alumner som tidigare
deltagit i Karriärsafari.

elsingfors universitet satsar på att förbättra
kontakten mellan arbetsgivare och de studenter
som avlägger en tvåspråkig kandidatexamen. En så
kallad Tvex kan avläggas i flera olika utbildnings
program, bl.a. i juridik, miljövetenskaper, biologi och
fysik. För en Tvex avlägger studenten kurser på både
finska och svenska och får kompetens att arbeta på
både språken inom sitt område.
I samarbete med Alumnföreningen bygger
universitet upp ett nätverk av arbetsgivare som
kan erbjuda studenterna möjlighet att använda och
utveckla sin tvåspråkiga expertis. Genom nätverket
kan studenterna hitta relevanta praktikplatser där

de har möjlighet att arbeta eller få handledning på
svenska, alternativt få tips på svenskkunniga experter
att skugga under en arbetsdag (s.k. job shadowing).
Nätverket ger därtill arbetsgivare möjlighet att komma i kontakt med framtidens tvåspråkiga experter.
Är du intresserad av att registrera din organi
sation i Tvex-nätverket? Du hittar registrerings
blanketten och mera information på adressen
www.helsinki.fi/tvasprakig-examen
Ta gärna kontakt med projektkoordinator
Maria Forsius om du har frågor,
maria.forsius@helsinki.fi
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7 435
7104
7 414

ALLT FLER

6511

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 medlem.
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DÄRFÖR ÄR JAG ALUMN...

”

”

Studieåren var en minnesvärd tid. Jag
var nationsaktiv i Eteläsuomalainen
osakunta och verksam som ordförande
för Lääketieteenkandidaattiseura.
Sedan min utexaminering har jag
hållit kontakt med mina studiekompisar
i olika läkarorganisationer, och via mitt
jobb upprätthåller jag kontakten med
olika forskare inom medicin. Jag ser
mig som en generalist både i arbetet
och i övrigt, och min nyfikenhet gör att
jag ser på både saker och människor
genom ett brett perspektiv.
Mina universitetsstudier har tagit mig
långt och nu vill jag ge något tillbaka.
Tidigare har jag främst deltagit i Alumnföreningens allmänna föreläsningar,
men i år sitter jag i föreningens styrelse.
Jag är entusiastisk inför tanken att få
fungera som mentor för studerande.
I Finland är vi vana vid att universitetsfinansieringen kommer från den
offentliga sektorn. De senaste åren har
det skett en förändring. Det är viktigt
för universitetets utveckling och ekonomi att man hittar olika finansieringsformer.”
Jan Schugk
Alumn i medicin

För att det hör till. Då man har studerat på universitet bör man upprätthålla
kontakten med det akademiska samfundet. Jag gillade studietiden och tänkte
redan då att det är viktigt att kontakten
upprätthålls.
Jag har vänner och kolleger från Helsingfors universitet, men alumnskapet
innebär en bredare och mera institutionaliserad relation till universitetet.
Medlem blev jag år 2014, samma år
som jag utexaminerades. Jag kryssade i alla fält i medlemsblanketten för
att vara till nytta för föreningen. Jag
funderade också över hur man kunde
aktivera mera unga alumner.
För tillfället skriver jag min doktorsavhandling i Storbritannien där medlemskap i alumnföreningar är mera självklart än i Finland. En möjlig förklaring
till detta är att universitetsstudier i Storbritannien slutar ganska direkt efter en
treårig kandidatexamen eller en två-årig
magisterexamen. Då är det naturligt att
genast bli alumn.
I Finland är gränsdragningen mellan
universitetsstudiernas slut och början
av arbetslivet mera vag, vilket gör att
kontakten med universitetet består
längre in i vuxenlivet.”
Ville Aula
Alumn i statsvetenskap

”

Efter min utexaminering verkade jag tio år i arbetslivet, bland
annat på en advokatbyrå samt
i tings- och hovrätten. Därefter
kom jag tillbaka till universitetet
som doktorand och idag arbetar jag som professor i kommunikationsjuridik.
Jag blev medlem i Alumnföreningen förra hösten. Eftersom
jag själv arbetar med forskning
och undervisning är det trevligt
att hålla kontakt med dem som
är aktiva inom den praktiska
biten. Min egen tid i det praktiskt orienterade arbetslivet gav
goda förutsättningar för att bli
forskare och jag uppskattar stort
den erfarenhet de åren gav mig.
Jag brukar därför också bjuda
in jurister från olika områden att
föreläsa under mina kurser.
Jag hoppas att de alumner
som jobbar utanför universitetet också skall kunna dra nytta
av min akademiska erfarenhet.
Det är viktigt att nätverka med
personer från andra vetenskapsområden. Tvärveten
skaplig akademisk bildning är
alltid intressant och nyttig.
Jag hoppas att jag kan engagera flera av mina studiekompisar i föreningens verksamhet.”
Päivi Korpisaari
Alumn i juridik
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utför regelbundet medlemsenkäter för
att bättre förstå alumnernas synpunkter och åsikter i frågor
gällande Helsingfors universitet, föreningens medlemskap,
aktuella frågor och för att observera trender i alumnernas
attityder. Den senaste omfattande medlemsenkäten utfördes 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. Undersökningen visar att
Helsingfors universitets NPS är +64 och Alumnföreningens
NPS är +47 bland alumner, vilket är ett mycket bra resultat
då NPS skalan är 1 00 – +100.
Följande omfattande medlemsenkät utförs 2021.

ALUMNFÖRENINGEN

• 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: visio
när, nyttig, engagerande och bildande.
• Föreningen anses vara mycket aktiv, mångsidig och intres
sant och kommunikationen från föreningen anses effektiv.
Alumnföreningens varumärke 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 informationskällorna om
universitetet tidningen Yliopisto, dagstidningar och Alumn
föreningen. I fråga om unga alumner även sociala medier.
• Vi frågade även om vilka tyngdpunktsområden universi
tetets rektor borde koncentrera sig på. I de öppna svaren
förekom speciellt följande teman: internationalisering,
forskningens kvalitet och uppskattning för undervisning,
välmående i vetenskapssamhället och att fungera som
förespråkare för vetenskapens betydelse.

ALUMN TILL ALUMN

Alumnföreningen samlar kontinuerligt respons från sina
medlemmar. På basen av responsen utvecklas både evene
mangspraxis och programinnehåll för att motsvara deras
önskemål. Respons från medlemmar är grunden för fören
ingens verksamhet.
ALUMNFÖRENINGEN | MEDLEMSBREV 2020
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LINDA TAMMISTO

speciellt de akademiska enheterna
beaktar responsen från utvärderingen då egna utvecklingsplaner
görs och därmed också vid budgeteringen. Tids nog diskuteras
detta med rektorn i samband med
resursförhandlingarna.
universitet deltar i
två flaggskeppsprojekt inom Finlands Akademi.
Flaggskepp är kunskapskluster
inom högklassig forskning. De har
effekt och skapar framtida expertis
och hållbara lösningar på samhälleliga utmaningar samt befrämjar
ekonomisk tillväxt.
Helsingfors universitet koordinerar flaggskeppet iCAN inom Digital individualiserad cancermedicin
tillsammans med Helsingfors och
Nylands sjukvårdsdistrikt HNS.
iCAN har ställt som mål att
förbättra cancerpatienternas vård
och stöda utvecklingen av nya
innovationer baserade på hög
klassig cancerforskning.
– Finland har utmärkta förutsättningar för detta slags forskning. Vi har stora registermaterial
och digitaliserade hälsovårdssystem som lämpar sig väl till att
befrämja individualiserad cancervård. Inom flaggskeppet deltar
patienterna också mera aktivt än
tidigare i hela undersöknings- och
vårdkedjan, berättar Dammert.
Finlands Akademi finansierar
iCAN med 11 miljoner euro under
perioden 2019–2022. Sammanlagt kan flaggskepp finansieras i
åtta år.
Finlands Center för Artificiell
Intelligens, FCAI koordineras av
Aalto-universitetet tillsammans
med Helsingfors universitet och
Teknologiska forskningscentralen
VTT. FCAI:s mål är att skapa
artificiell intelligens som klarar av
både inlärning och planering och
som dessutom kan samarbeta med
HELSINGFORS

FORSKNING
PÅ TOPPNIVÅ

S

ett ur en forskningssynvinkel var året 2019 på
många sätt intressant för
Helsingfors universitet.
För det första utvärderade internationella granskare forskningen.
De var nästan 50 till antalet och
ingick i fyra utvärderingspaneler.
Panelerna besökte campusen under en intensiv veckas tid i mars
och en rapport publicerades i september.
– Det utförs forskning på toppnivå på alla universitetets campus
och Helsingfors universitets forskning har en samhällelig effekt,
sammanfattar Ritva Dammert
(på bilden), utvecklingsdirektör
vid Helsingfors universitets forskningsservice.
Det finns också områden som
bör utvecklas, som till exempel
befrämjandet av nyfikenhetsbaserad och tvärvetenskaplig forskning och säkrandet av lockande
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forskningsmiljöer. Vetenskapsområdena är olika och därför är det
inte ändamålsenligt att jämföra
olika campus och fakulteter med
varandra.
– Jämförelseobjekten bör alltid
vara från motsvarande universitet
utomlands. Också i övrigt borde
ett forskningsuniversitet som
Helsingfors universitet tävla i

en internationell serie och inte i
lokalt i en inhemsk universitetsserie, säger Dammert.
Verksamhetens utveckling var
utgångspunkten för utvärderingen
och detta innebar att de som klarade sig bra inte belönas särskilt,
vilket man gjort i samband med
vissa tidigare utvärderingar.
– Universitetet som helhet och

”Flaggskepp är
kunskapskluster inom
högklassig forskning, de skapar
framtida expertis och hållbara
lösningar på samhälleliga
utmaningar.”

”Som grund för forskningen
ligger sakkunskap på toppnivå
inom maskininlärning och
tvärvetenskapligt samarbete
med specialister från
andra områden.”

människor för att lösa komplexa
problem.
Som grund för forskningen ligger sakkunskap på toppnivå inom
maskininlärning, speciellt inom
propabilistisk modellering
och djupinlärning samt inom
tvärvetenskapligt samarbete med
specialister från andra områden.
Nyckelfrågor är dataeffektivitet,
förståelse, förtroende och etik.
Forskningen sker i samarbete
med specialister från olika områden såsom till exempel medicin.
FCAI beviljades finansiering på
8,3 miljoner euro för de första fyra
åren.
– Det intressanta med det här
är ju att FCAI och iCAN har
många samarbetsmöjligheter när
man beaktar bl.a. de stora datamassor som iCAN använder för
sin forskning, säger Dammert.
universitet har klarat sig utmärkt i Europeiska forskningsrådet ERC:s ansökningsomgångar. Också under det senaste
året hördes goda finansieringsnyheter, Professor Otso Ovaskainen
fick som den första forskaren vid
HU finansiering från ERC Synergy. Finansieringen är på 12,6 miljoner euro för de nästa sex åren.
HELSINGFORS

I samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och det amerikanska Duke-universitetet kartlägger Ovaskainen med sin grupp
i Vik, naturens globala biodiversitet. Samtidigt strävar forskarna till
att förstå till exempel de effekter
som förändringar i klimat och
markanvändning har på mångfalden inom biotoper. Enligt Ovaskainen vet vi inte vilka arter som
existerar, var de finns, vad de gör
och hur de påverkar funktioner i
ekosystemen.
– Det är mycket fint, att Otso
Ovaskainen har fått en sådan
här finansiering för betydelsefull
forskning, som även har samhällelig effekt, speciellt när klimatförändringen och dess följder för
biodiversiteten är heta ämnen
både nationellt och internationellt,
säger Dammert.
Forskningstjänsten inom Helsingfors universitet är en organi
sation med över 130 anställda.
Dess uppgift är att säkra universitetets forskningsförutsättningar.
Den stöder både universitetets
ledning i strategiarbetet för forskningen och hjälper forskarna med
att söka finansiering, sköta avtalsärenden som gäller forskningen och idka företagssamarbete.
ALUMNFÖRENINGEN | MEDLEMSBREV 2020
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BRIST PÅ FÖRETAGARE
BEGRÄNSAR
UPPKOMSTEN AV
SPINOUT-BOLAG

H

elsinki Innovation Services (HIS), ägt av
Helsingfors universitet, hjälper forskare att
grunda spinout-företag för att kunna kommersialisera sina forskningsresultat.
– Antalet företag som uppstår på det här sättet
begränsas av att det inte finns tillräckligt med goda
företagarkandidater. Företagens antal skulle genast
växa ifall det fanns flera människor med en passande bakgrund för att utveckla affärsverksamheten för
ett nytt företag och delta i dess administration, säger
verkställande direktören för HIS, Jari Strandman.
Inom HIS finns nu omkring 20 projekt under
förberedelse för kommersialisering. Om ett projekt
skall utvecklas till ett fungerande företag behöver
det minst tre medlemmar i sin styrelse. En medlem representerar forskarna, en annan Helsingfors
universitets fonder, medan den tredje, och eventuellt
ytterligare medlemmar, borde vara erfarna och motiverade utomstående personer.
– Branscherfarna alumner är välkomna som styrelsemedlemmar till de företag som grundas och även
som företagare eller medlemmar av företagarteam,
säger Strandman.
Förra året grundades två företag med hjälp av HIS.
Projekten är långa och antalet genombrott varierar
årligen.
Strandman nämner tre idéer som är inne i kommersialiseringsprocessen. För dessa behövs just nu
alumner.

behöver styrelsemedlemmar och rådgivare.
Det handlar om Institutet för molekylär medicin i Finland (FIMM) i Mejlans, där Janna Saarela och Timo
Miettinen har lett utvecklingen av en nu nästan färdig
produkt med vilken man lätt kan anonymisera, det vill
säga ta bort de personliga identifieringsuppgifterna,
från en stor mängd data. Det finns ett stort behov för
denna produkt, då medicinsk forskning allt oftare ut1) VEIL.AI
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ALUMNGRUPPER

T

idigare studerande vid Helsingfors universitet har bildat
separata alumngrupper som fungerar självständigt eller
som en del av Alumnföreningen 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 med gemensamma intresseområden.
Gruppen kan vara ett registrerat eller oregistrerat samfund.
Medlemmarna i Alumnföreningen kan gå med i grupperna i
samband med att de betalar medlemsavgiften.

Jari Strandman.

förs genom användning av big data. Detta innebär att
man söker igenom omfattande material som innehåller
uppgifter både om människors hälsa och deras gener.
Lösningen har väckt intresse och man söker efter de
första kunderna. Framförallt vill man hitta alumner
som känner till prissättning, distribution och marknadsföringsmodeller som lämpar sig för krävande europeiska och nordamerikanska programvaruprojekt.
2) SPEXEL.AI behöver medlemmar för sin styrgrupp.
Detta projekt vid Gumtäkt campus går ut på att
göra hyperspektral avbildning tillgänglig för alla. En
hyperspektral bild kan indelas i flera nivåer enligt
våglängd. Med dess hjälp kan man upptäcka sådant
som det mänskliga ögat inte ser. I affären kan man
till exempel fotografera en avokado för att se om den
är mogen inuti. Idag använder man digitala kameror som kostar minst 20 000 euro. Mikko Toivonen
och Chang Rajani, doktorandanställda inom datavetenskap, har tillsammans med biträdande professor
Arto Klam utvecklat algoritmer för maskinseende
som gör detta möjligt med en vanlig mobiltelefon
kamera försedd med ett extra tillbehör. Tack vare
denna utrustning förvandlar algoritmerna därefter
fotografiet till en hyperspektral bild i molntjänsten.

söker en kandidat för posten som verkställande direktör samt styrelsemedlemmar. Projektets programvara har utvecklats på Centrumcampus
och bidrar till att öka grupparbetets effektivitet i
företag och i skolan. Med programmets hjälp kan en
enskild person uppskatta värdet av sin egen insats för
gruppens nytta. Dlearn erbjuder också flera arbetsredskap för att mäta och förbättra effektivitet.
3) DLEARN

Mera om forskningens kommersialiserings
program på adressen:
helsinki.fi/fi/tutkimus/innovaatiopalvelut

alumnforeningen.fi/alumngrupper

KRISTINAS VÄNNER
Kristinas vänner har
fått sitt namn från Kristina
institutet, den första kvinnoforskningsenheten 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. Du når dem
enklast via Facebook-gruppen
Kristiinan ystävät. Gruppen har
ca. 100 medlemmar.

GRUPPEN

Kristinas
vänner är en del av Alumnföreningen och fungerar med dess
stöd. Ingen medlemsavgift.
HUR BLIR JAG MEDLEM?

ALUMNER I BIOTEKNIK
alumngruppen i bioteknik är att
upprätthålla ett nätverk alumner emellan och att
möjliggöra kontakter med nuvarande studerande
i bioteknik samt att understöda kontakter mellan
arbetsgivare, alumner och studenter. Gruppen eftersträvar att förmedla kunskap om arbetsliv åt både
studerande och till fakulteterna som arrangerar
utbildning och därmed påverka utbildningen i bioteknik vid Helsingfors universitet. Gruppen samlas
ungefär två gånger om året, en gång per år till en
bordsfest och en gång per år kring fri samvaro.
Utöver detta arrangerar gruppen tillsammans med
studentorganisationer samkväm mellan alumner
och studerande. Gruppen har ca 110 medlemmar.
SYFTET MED

Alla som studerat
bioteknik vid Helsingfors universitet eller vid
HEBIOT p
 rogrammet kan bli medlemmar i
gruppen. Ingen medlemsavgift.

HUR BLIR JAG MEDLEM?
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HUS SENIORER R.F.
SYFTET MED föreningen är att fungera
som en gemensam knutpunkt för ord
föranden och vice-ordföranden, 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 föreningen. Föreningen har ca. 100 medlemmar.

om du vill bli
medlem i både HUS Seniorer r.f. och
Alumnföreningen år 2020 kan du betala för ett dubbelmedlemskap på 48
€ som inkluderar båda medlemskapen.
Du sparar 8 €.

HUR BLIR JAG MEDLEM?

Alumnsits i
Helsingfors.

KANSANTALOUSTIETEEN
ALUMNIT HELSINGIN
YLIOPISTOSSA RY
ALUMNER i nationalekonomi har bildat
föreningen Kansantaloustieteen alumnit
Helsingin yliopistossa ry. Föreningen har
som syfte att upprätthålla kontakten mellan alumnerna i ämnet och utveckla verksamhetsformer för att bevara och stärka
kontakten sinsemellan och till studerande
samt att erbjuda en arena för nätverkande
och stärka kontakten till arbetslivet och
upprätthålla kontakten till undervisningen i ekonomi. Föreningen har ca. 400
medlemmar.

Om du vill bli
medlem ta kontakt med alumnföreningens kontor eller fyll i formuläret på
alumnföreningens hemsida och välj
”Kansantaloustieteen alumnit” på fliken
medlemskap. Kansantaloustieteen
alumnit rekommenderar att man även
blir medlem i alumnföreningen för en
allomfattande alumnupplevelse.

HUR BLIR JAG MEDLEM?

HISTORIA-ALUMNER
HISTORIA-ALUMNER/ HISTORIA-
ALUMNIT grundades i november 2015
med syfte att främja kontakter och
nätverkande bland studenter som
studerat läroämnet historia vid humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet.
För att uppnå sitt syfte arrangerar
föreningen träffar och aktiviteter tillsammans med ämnesföreningar och
lärostolen i historia. Föreningen har
ca. 100 medlemmar.

Medlems
avgiften för nya medlemmar är 5 €.
Betalningsinformationen får du när
ansökan godkänts av styrelsen för
Historiaalumner.

HUR BLIR JAG MEDLEM?

TEOLOGIAN ALUMNIT RY
är teologernas
egna gemenskap. Föreningen arrangerar diskussionstillfällen och samkväm
för att stöda teologernas yrkesidentitet
och för att skapa kontakter mellan
studerande och alumner. Alla de som
utexaminerats från HU:s teologiska
fakultet kan bli medlemmar och även
personer som studerat teologi och vill
främja föreningens mål. Föreningen har
ca. 70 medlemmar.
TEOLOGIAN ALUMNIT RY

TKT-ALUMNI RY
är en förening grundad 2008 vars syfte är sammanföra
före detta studerande i datavetenskapoch datakunskap.
Vi arrangerar årligen ”Syksyn Startup” seminarium på datavetenskapliga
avdelningen i slutet av året. Utöver
seminariet strävar vi till att arrangera
annat program enligt medlemmarnas
önskemål.
TKT-ALUMNI RY

VÅRA MÅL:

• nätverkande och utvecklande av
den egna kompetensen
• träffa gamla studiekompisar
• att få en starkare position på
arbetsmarknaden som medlem
av föreningen
Föreningens återkommande månadsmöten arrangeras i allmänhet den
andra onsdagen varje månad klockan 18 på Kaisla (pub intill Kajsaniemi
metrostation). Om den andra onsdagen infaller på en helgdag
arrangeras mötet följande onsdag.
Föreningen har ca. 250 medlemmar.
Ta kontakt: hallitus@tkt.alumni.fi
Alla som
studerat datavetenskap vid Helsingfors universitet och som identifierar
sig som alumner kan bli medlemmar
i föreningen. Även personal är även
välkommen att delta i nätverket.
Medlemskapet är gratis! TKT-alumni
ry har ett samarbete med Alumn
föreningen.

HUR BLIR JAG MEDLEM?

Du kan bli medlem på webbsidan teologianalumnit.fi

HUR BLIR JAG MEDLEM?
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som studerat vid Helsingfors universitets gymnastikinstitut kan bli medlemmar i
gruppen. Gruppen har som syfte att
upprätthålla kontakten mellan alumner
från gymnastikinstitutet, samt betona
betydelsen av arbetet vid Helsingfors
universitet gymnastikinstitut, gymnastikfostran i Finland överlag, samt att
framhäva effekten av motion och hälsa
för det allmänna välmåendet. Gruppen
har ca. 50 medlemmar.
ALLA GYMNASTIKLÄRARE

HUR BLIR JAG
MEDLEM? Voimis
telulaitosryhmä är
en del av Alumnföreningen och fungerar
med dess stöd. Ingen
medlemsavgift.

SOC&KOMS VÄNNER R.F.
är en sammanhållande länk
mellan nuvarande och tidigare studerande,
nuvarande och tidigare personal vid Svenska
social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, samt övriga personer som omfattar föreningens syfte. Föreningen anordnar
flera evenemang årligen. Föreningen har 150
medlemmar.
FÖRENINGEN

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

HUR BLIR JAG MEDLEM?

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

SNÄf Alumner
är en del av Alumnföreningen vid
Helsingfors universitet och fungerar
med dess stöd. Vi har ingen tilläggs
avgift utöver medlemsavgiften för
Alumnföreningen

HUR BLIR JAG MEDLEM?
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PROMOTIONENS VÄNNER
hört till Helsingfors universitets promotionskommittéer som medlem,
officiant eller marskalk är välkomna att bli
medlemmar i gruppen.
Gruppens medlemmar får regelbundet
information om ärenden som gäller promotioner. Gruppen har ca. 160 medlemmar som
du enklast når via Facebook gruppen Promootion ystävät.
Som ett resultat av en ansökan formulerad
av Alumnföreningen vid Helsingfors universitet är magisterpromotionens tradition til�lagd i listan över nationella levande kulturarv.
Det är ett erkännande för promotionstraditionens betydelse och unika karaktär.
Listan är knuten till UNESCO:s konvention om skydd för immateriella kulturarv.
Ur denna lista nominerar utbildnings- och
kulturministeriet förslag för den internationella listan över immateriella kulturarv.
ALLA SOM HAR

SNÄF ALUMNER
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JUUS O KOIVI STO

VOIMISTELULAITOSRYHMÄ

Promotionens
vänner är en del av Alumnföreningen och
fungerar med dess stöd. Ingen medlemsavgift.

HUR BLIR JAG MEDLEM?

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. Föreningen
har grundat en egen fond vid Helsingfors
universitet där studenter med funktionshinder årligen tilldelas stipendier.
Föreningen har ca 130 medlemmar.
Medlemmar är välkomna till evenemangen med avec.

Om du är medlem i både Professorerna vid Helsingfors universitet makor/makar rf. och
Alumnföreningen för år 2020
kan du betala ett dubbelmedlemskap på 48 € som
inkluderar båda medlemskapen. Du sparar 8 €.
HUR BLIR JAG MEDLEM?
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LINDA TAMMISTO

AKADEMISKT
VOLONTÄRARBETE
MEDLEMMARNA i Alumnföreningen har mycket
specialkunnande som kan gynna universitetet.
Föreningens kontor kopplar ihop de rätta personerna med de olika volontäruppdragen. Varje
uppgift har en uppgiftsbeskrivning. Uppdragen
är mångsidiga par-, team- eller individuella uppgifter. Man förbinder sig för ett år i taget. Efter
slutfört uppdrag kan du be om ett arbetsintyg.
Medlemmarna i föreningen utförde över
1000 timmar volontärarbete under år 2019.
De medverkade som volontärer i olika samarbetsprogram, arbetsgrupper, fakulteter och
hjälpte dessutom till på föreningens kontor och

ALUMNERNA PÅ
GULISÄVENTYR

A

lumnerna deltog även i år den 27.9.2019 på
Gulisäventyret som samlade 4 000 gulnäbbar.
Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS samlade ihop studentorganisationer, universitetets representanter och andra samarbetsparter som arrangerade
kontroller för gulislagen runtomkring Helsingfors.
– Roligt att träffa Gulnäbbar och andra alumner i en
avslappnad omgivning, sade en av deltagarna.
Även i år förvandlade alumnerna gulisarna från
kassapersonal till försäljningsproffs och lärarvikarier till
pedagogiska stjärnor vid alumnernas fartfyllda Linked
In Superheroes kontroll. Tanken bakom kontrollen var
att uppmärksamma studerande på att alumnerna och
plattformen LinkedIn har en viktig roll inom studerandenas framtida arbetssökning – hur lyfter man fram
sina styrkor för att hitta drömjobbet?
– Skojigt att vara med och arrangera och samtidigt minnas egna gulistider, sammanfattade en frivillig alumn.
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Vid två kontrollpunkter fick gulisgrupperna skapa
sin drömprofil på Linkedin, antingen för en av gruppmedlemmarna eller för en helt fiktiv figur. Med hjälp
av alumnerna skapade grupperna profiler och presenterade dem sedan självsäkert. De fiktiva figurerna fick
besvara tuffa frågor om sin kompetens som alumnerna
ställde. Kontrollen var också riktad till internationella
studerande, vilka besökte punkten med flera olika lag.
Under kvällen presenterades till exempel idrottsinstruktörens arbetsprov i 80-tals anda samt mjölkexpertens synpunkter på mjölkens framtid. Vid
kontrollen sågs också pestdoktorer, läkare och skräp
i Östersjön.
Kontrollen leddes av de frivilliga alumnerna Henri
Blom, Johanna Juusela, Irene Jäämaa, Hilkka
Karvinen, Anneli Kihlström och Maria Saarikoski.
Ett stort tack till de frivilliga! Kontrollen bjöd på
skratt, stoj och lärdomar!

evenemang. Alumnerna verkade bland annat
inom strategiskt planeringsarbete, företagssamarbete, mentorering, föreläsningar och
korrekturläsning.
och tala om för oss
vilket volontärarbete du är intresserad av att
göra år 2020 till förmån för nuvarande och
tidigare studerande och för att främja univer
sitets strategiska målsättningar.

ANMÄL DIG SOM FRIVILLIG

alumnforeningen.fi
eller ring +358 50 4484120

ALUMNFÖRENINGEN HAR
NYA KONTAKTUPPGIFTER
WEBBSIDOR
www.alumnforeningen.fi
www.alumniyhdistys.fi
www.alumniassociation.fi
E-POST
hu@alumnforeningen.fi
hy@alumniyhdistys.fi
uh@alumniassociation.fi
TELEFON
+358 50 4484120
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linkedin.com/groups/8431519
Home

My Network

AMBASSADOR
Alumni Ambassador stöder studerande

G

enom att dela med sig av sin erfarenhet hjälper alumnföreningens
frivilliga Alumni Ambassadors de
studerande att förbereda sig för arbetslivet.
Alumni Ambassador-verksamheten gör det
möjligt för upptagna alumner och upptagna studerande att mötas då kontakten sker
elektroniskt på plattformen LinkedIn. På
detta vis kan bägge parter vara i kontakt
då det passar dem bäst.
När sommaren närmar sig är det många
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studerande som är i behov av praktiska tips:
hur borde man formulera sin CV? Var kan
man ansöka om sommarjobb som lämpar sig
för den egna studie- och arbetserfarenheten?
Hur skriver man en bra arbetsansökan?
För studerande som håller på att förflytta sig
till arbetslivet är det ofta en utmaning att identifiera sina egna kompetensområden. Bland
studerande finns väldigt mångsidig kompetens, men ibland saknar de självsäkerheten
att visa upp sin kompetens för arbetsgivarna.

Alumnerna kan ge råd om hur man beskriver
sitt kunnande så att de rekryteringsansvariga enkelt identifierar det. Föreläsningar och
studielivet lär ut mångsidiga färdigheter som
inte enbart förmedlas genom kursnamnen.
Ambassadors kan alltså hjälpa på flera sätt.
Ambassador-tjänsten når särskilt blyga studerande som ännu inte har hunnit bygga upp
nätverk inom arbetslivet. Ett digitalt möte ger
de studerande möjlighet att med låg tröskel
kontakta Ambassadors. Vanligtvis diskuteras
arbetslivsfrågor bara vänner emellan – däremot kan alumner genom sitt eget perspektiv
erbjuda väldigt värdefull hjälp och en insikt i
arbetslivet utanför den egna sociala kretsen.
Alumnen och studeranden känner inte varandra sedan tidigare – och de behöver inte
heller göra det. Alumnskapet förenar dem.
Studerande vill få hjälp av alumner särskilt
från sitt egna ämnesområde eftersom de har
kunskap om de arbetsuppgifter studierna
borde förbereda en för. Alumnföreningen
uppmuntrar studerande också till tvärvetenskapliga möten utan förutfattade meningar –
tvärvetenskaplighet är, som vi vet, en styrka i
arbetslivet. Med hjälp av LinkedIn är det lätt
att bilda sig en uppfattning om alumnernas
karriärnätverk.
Alumni Ambassador-verksamheten är
snabbare och lättare än ett traditionellt
mentorskap: alumnen förbinder sig inte till
något långvarigt engagemang, och det förutsätter inte heller sådana förberedelser för uppdraget som ett mentorskap kräver.
Ambassadors 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 som registrerar sig för uppdraget får
ett lösenord med vilket Ambassadorn känner
igen sin studerande. De studerande hittar i
sin tur Ambassadors på Alumnföreningens
webbplats, och identifierar dem med beskrivningen på deras LinkedInprofil.

Jobs

Messaging

Me

KOM MED!
Fyll i anmälnings
blanketten på föreningens
hemsida. Du får instruktioner
och en inbjudan till föreningens
slutna LinkedIngrupp
(du kan gå med genast:
linkedin.com/groups/8431519).
Du får även instruktioner hur du
lägger in Ambassadörskapet i
din profil. Studerandena tar
kontakt med dig via LinkedIn.
ALUMN:

STUDERANDE: Fyll i anmälningsblanketten 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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LINDA TAMMISTO

BLI STUDIEPROGRAMSFADDER
INOM DE INTERNATIONELLA
MAGISTERPROGRAMMEN

H

elsingfors universitet har
varje år ca 1600–1700 internationella studerande,
vilket motsvarar sex procent av
alla studerande. De flesta finner
man inom de engelskspråkiga
magisterprogrammen som till
hösten blir 35 till antalet.
– För internationella studerande, som utexaminerats till
magister, är det dock svårt att
hitta ett arbete i Finland och
likaså att hitta en praktikplats
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under studietiden, berättar projektsakkunnig och karriärrådgivare Anna Storgårds vid Helsingfors universitets karriärservice.
Inom IT-branschen är problemet mindre eftersom det finska
språket inte är ett centralt arbetsredskap och arbetsmöjligheterna
är mångar. Den största fakulteten
inom Helsingfors universitet är
ändå den humanistiska fakulteten. Humanister och statsvetare
med utländsk bakgrund har stora

svårigheter att i Finland få anställning som experter.
En del av dem, som börjar studera inom ett magisterprogram,
planerar att stanna i Finland under en längre tid, medan andra
endast kommer för att ta sin examen och har för avsikt att sedan
återvända till hemlandet.
– En del ändrar sig under resans gång. De blir hemmastadda
här och hittar en partner och vill
stanna trots allt. De kommer ofta
till insikten om att de inte satsade
tillräckligt mycket på språkstudier
eller nätverkande. I Finland rör sig
arbetsplatserna till stor del via nätverken, berättar Storgårds.
Helsingfors universitet deltar i
projektet Internationella experter
som främjare av företagens tillväxt
som Finlands regering grundade
år 2017. De anställda inom
karriärtjänsten anstränger sig för
atte de internationella magisterprogrammen ska ha fungerande
nätverk till arbetsgivarna. Det
kunde leda till att de studerande
får praktikplatser och mentorer i
företagen.
– Det är viktigt att redan på förhand förhandla om vilken form av
stöd som företagen och de övriga
arbetsgivarorganisationerna kunde
erbjuda till studieprogrammen, så
att stödet inte är beroende av de
enskilda lärarnas aktivitet. Personalen omsätts och läget är dåligt
om också kontakterna försvinner
när en lärare byts ut, säger Storgårds.
Även om projektets mål är att
hitta arbetsplatser för internationella studerande är det till
lika stor hjälp för finländska studenter. Inom de engelskspråkiga
magisterprogrammen är ungefär
hälften finländare.
Alumnsamarbete är mycket välkommet i sina olika former enligt
Storgårds.

”Det är viktigt att på förhand
förhandla om vilket stöd
företagen och arbetsgivar
organisationerna kan erbjuda
studieprogrammen, så att stödet
inte är beroende av enskilda
lärares aktivitet.”

Alumnerna kan dela sina nätverk och sin arbetslivserfarenhet
genom att bli studieprogramsfaddrar. Alternativt kan de en gång
om året komma och berätta för
de studerande om sina arbetslivs
erfarenheter. Det behövs även
traditionellt mentorskap där man
träffar samma studerande flera
gånger för att diskutera arbetslivet.
Det bästa är naturligtvis om det
finns en praktikplats att erbjuda
till en internationell studerande.
– Det är också välkommet att få
korta glimtar i stil med ”en dag i
företaget”. Det är värdefullt för en
utländsk studerande att få chansen att observera hur man arbetar.
Den finländska arbetskulturen
skiljer sig från många andra länders i och med att arbetsplatshierarkin är tämligen låg.

Anna Storgå

rds.

Alumner som vill erbjuda
sin hjälp kan kontakta
Anna Storgårds per telefon
050 415 4595 eller e-post
anna.storgards@helsinki.fi.
Om du vill stöda internationel
la studerandes anställnings
möjligheter ur arbetsgivar
synvinkel är adressen
employerservices@helsinki.fi.
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SAMULI JUNTTILA

ETT FÖRETAGSKLUSTER I
BIOEKONOMI SKAPAS I VIK

C

ampus Vik är Finlands största kunskapskluster inom hållbar bioekonomi, i synnerhet sedan
Finlands miljöcentral (Syke) flyttade dit för ungefär ett år sedan.
På området finns också Helsingfors universitets biovetenskapliga
fakulteter, Naturresursinstitutet
(Luke) och Livsmedelsverket.
Just nu försöker alla dessa aktörer tillsammans med Helsingfors
stad locka företag inom bioekonomi till området och inleda samarbete med dem, detta projekt koor
dineras av Helsingfors stad och
Helsingfors universitet.
– Med det här projektet vill
man lösa miljö- och klimatproblem samt förbättra människors
38
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NORDIC BUSINESS FORUM 2020
är temat för business- och ledarskapsseminariet Rethinking Business. På Alumnföreningens Live Stream -tillställning i Tankehörnan kan
du, tillsammans med andra alumner och studerande, följa med internationellt uppskattade och
framgångsrika påverkares uppträdanden.
Talare i år är bl.a. facklitterära författaren Yuval
Noah Harari, marknadsföringsguru Seth Godin
och den finska företagsledaren Björn Wahlroos.
I ÅR

välmående. Avsikten är också
att locka kapitalinvesteringar
och skapa nya arbetsplatser. Vi
önskar att både stora företag och
startup-bolag deltar berättar
Maarit Haataja, servicechef och
ledare för Helsingfors universitets
team inom Företagssamarbete.
De här är också en del av Helsingfors stads strategi för att utveckla Vik som ett livskraftigt
stadsdelscentrum. Snabbspårvägen
Spårjokern beräknas vara färdig år
2024 och kommer att förbättra campusets tillgänglighet som i nuläget
är beroende av busstrafik. Spårförbindelserna förbättras ytterligare ifall den planerade Vik – Malm
snabbspårvägen blir verklighet.

– Företagen behöver redan nu
reagera och inse att det lönar sig
att bygga forsknings- och utvecklingsverksamhet i Vik, säger Haataja. Stadsplanen för Vik tillåter
en omfattande nybyggnation.
Specialplanerare Ida Björkbacka
på näringslivsavdelningen vid
Helsingfors stadskansli, dekan
Ritva Toivonen vid agrikultur-
forstvetenskapliga fakulteten och
servicechef Haataja koordinerar
projektet.
Företagssamarbeteteamets blogg:
blogs.helsinki.fi/andaction/
Ta kontakt:
businessteam@helsinki.fi

I samband med evenemanget ordnar vi Speednetworking, där du blir bekant med sex nya perso-

ner på 15 minuter. Du kan också avnjuta en lunch
(40€). Hälften av lunchpriset går oavkortat till att
stöda Alumnföreningens framgångsrika och ambitiösa Alumni Ambassador-verksamhet. Verksamheten stöder sysselsättningen av studerande.

Ons–to 23.9.–24.9.2020
Tankehörnan,
Universitetsgatan 4
Begränsat antal platser.
Anmälan på föreningens webbplats.

STÄNDIGT
I SAMBAND MED EVENEMANGET ORDNAR VI ETT NÄTVERKS
TILLFÄLLE FÖR FÖRENINGENS STÄNDIGMEDLEMMAR.
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BLAND DE 100 FRÄMSTA

A

v de ca. 20 000 universiteten i världen placerar sig
Helsingfors universitet bland de
100 bästa (topp 0.5 %). Som alumn
lönar det sig att berätta om sina
studier vid HU i sin CV och i
andra sammanhang.
Helsingfors universitet nådde 63:e plats år 2019 i den inter
nationellt högt ansedda Shanghai Academic Ranking of
World Universities (ARWU)
universitetsjämförelsen. Helsingfors universitets placering sjönk
med sex placeringar. I Times
Higher Education World University Rankings (THE), som är en
annan av de högt ansedda jämförelserna, steg Helsingfors universitets placering med tre placeringar
40
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till plats 96. I US News-tidningens jämförelse placerade sig Helsingfors universitet på plats 87 en
förbättring på fem placeringar.
Då man mäter medeltalet av de
fem viktigaste allmänjämförelserna (nu 88,6) sjönk universitetets placering för tredje året i rad
samtidigt som Kina och några
asiatiska länder fortsätter sitt gradvisa avancemang. De ekonomiska
nedskärningarna som universitetet
utsattes för syns i resultaten. Det
område som Helsingfors universitet borde utveckla mest, enligt
jämförelserna, är kategorin kontakter med industri och näringsliv.
Här kan alumnerna säkert bidra!
I den nya THE Impact Ranking
som publicerades första gången

våren 2019 nådde HU 15 plats.
The Impact Ranking baserar sig
på FN:s mål för hållbar utveckling.
ETT AV DE BÄSTA I NORDEN

Det är bara några enstaka nordiska universitet som finns med
bland de hundra bästa i världen. Bland dessa placerar sig i
allmänhet Karolinska institutet och Köpenhamns universitet före Helsingfors universitet.
Men Helsingfors universitet placerar sig högre än t.ex. Uppsala
universitet och Oslo universitet.
Effekterna av nedskärningarna
i finansieringen för HU märks
även inom Helsingfors univer
sitets placering i nordiska

”Det område
som Helsingfors
universitet
borde utveckla
mest, enligt
jämförelserna,
är kategorin
kontakter med
industri och
näringsliv.”

jämförelser. Under de senaste tre
åren har HU:s placering i medeltal
varit nedgående i de fem allmänjämförelserna.
Även i Europa har Helsingfors
universitets placering varit lätt
nedgående de senaste tre åren. I
Finland har HU varit bäst i alla
viktiga jämförelser sedan den
första internationella jämförelsen
publicerades.
UTEXAMINERADE HAR NORDENS
BÄSTA ANSTÄLLNINGSBARHET

I tidningen Times Higher Education publiceras The Employability
ranking och Helsingfors universitet placerade sig på 37 plats en förbättring på 11 placeringar i jämförelse med förra året. Jämförelsen

beskriver 23 länders arbetsgivares
syn på de utexaminerades anställningsbarhet. Helsingfors universitet
har sedan 2012 förbättrat sin placering nästan varje år. I norden placerar sig Helsingfors universitet nu på
första plats, 2018 var HU på andra
plats och 2017 på femte plats.
VILKA INDIKATORER MÄTER MAN?

De internationella jämförelserna mäter många faktorer som
forskningens omfattning och
genomslag, undervisningens nivå,
universitetets anseende samt dess
internationalitet. Mera information om jämförelsernas grunder
hittar man på universitetets ranking-sidor helsinki.fi/fi/yliopisto/
menestysta-yliopistorankingeissa.
ALUMNFÖRENINGEN | MEDLEMSBREV 2020
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LINDA TAMMISTO

”Vi vill vara en del av
alumnernas liv och hjälpa
dem att upprätthålla sina
färdigheter.”

KONTINUERLIGT STUDERANDE
ISTÄLLET FÖR EVIGHETSSTUDERANDE

I

regeringen Rinnes och Marins
regeringsprogram fastställs att
reformer gällande kontinuerligt
lärande kommer att genomföras i
Finland. Reformernas mål är att förbättra finländarnas färdigheter och
därmed höja sysselsättningsgraden.
Kontinuerligt lärande innebär
att en person under sin livstid
ständigt höjer och uppdaterar
sin kompetens.
42
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Helsingfors universitet har
påbörjat ett projekt som ämnar
kartlägga vad kontinuerligt lärande innebär för universitetet.
– Alumnerna är en viktig målgrupp. Det är lätt att närma sig
dem som redan är känner universitetet sedan tidigare. Vi vill vara en
del av alumnernas liv och hjälpa
dem att upprätthålla sina färdigheter, säger Pauliina Kupila som är

projektchef för kontinuerligt lärande vid Helsingfors universitets undervisnings- och studentservice.
Redan nu kan vem som helst
avlägga kurser vid Öppna universitetet, se på video, lyssna på podcasts, använda sig av universitetets
bibliotek och ta del av Tankehörnans olika tillställningar (Universitetsgatan 4).
HY+ ordnar fortbildningar samt

skräddarsyr utbildningar för grupper, företag och den offentliga sektorn baserat på universitetets sakkunskap. Också enskilda individer
kan uppdatera sina färdigheter
eller ge sin karriär en ny riktning
med hjälp av utbildningsprogrammen vid HY+.
Öppna webbkurser, det vill säga
MOOC (Massive Open Online
Courses) blir också allt mer populära. De ger en möjlighet att
studera exempelvis programmering eller de finska skogarnas
ekosystem.
Den kanske mest kända MOOC
är Helsingfors universitets och teknologiföretaget Reaktors gemensamma öppna och avgiftsfria kurs
Elements of AI (elementsofai.com/
fi/). Kursen erbjuder en inblick i
den artificiella intelligensens värld.
Om man i samband med kursen
anmäler sig som studerande vid
Öppna universitetet får man dessutom två studiepoäng (2 sp).
Elements of AI kommer under
åren 2020–2021 att översättas till
EU:s alla officiella språk. Initiativet
är en del av Finlands EU-ordförandeskap och lanserades i samband
med arbetsministermötet i Bryssel
den 10 december. Investeringen
uppgår till över 1,5 miljoner euro.

ning kunde komma till användning på ett nytt sätt skall man
absolut föra fram sina tankar. Vi
letar ständigt efter nya alumner
till våra utvecklingsworkshoppar,
påpekar Kupila.
De som vill ta del i utvecklingen
av kontinuerligt lärande har redan
nu ett stort utbud till sitt förfogande vid Helsingfors universitet.
Utöver Öppna universitetet och
HY+ har den intresserade dessutom tillgång till videomaterial och
vetenskapliga artiklar. Dessa är
dock ofta spridda på universitetets
webbsidor.
Den huvudsakliga idén med
projektet kring kontinuerligt lärande är ändå att ge universitetet
förutsättningar att kunna erbjuda
olika målgrupper material gällande utbildningar, evenemang och
kunnande på ett och samma ställe.
– Ett liknande system skulle
fungera så att användaren ger ett
sökord som exempelvis ”biointelligens” och genast får fram information om utbildningar, webbkurser och podcasts, säger Kupila.

som stimulerar och uppmuntrar till kontinuerligt lärande
ökar vid universitetet.
– Om en alumn får en briljant
idé om hur kunskap eller utbild-

Genom att skicka
epost till adressen
jatkuvaoppiminen@helsinki.fi
kan du ta del i och utveckla
idéer kring kontinuerligt lärande.

ÄMNEN

Resurser gällande kontinuerligt lärande finns tillgängliga
på adressen:
helsinki.fi/jatkuvaoppiminen
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KULTURTRÄFFAR
FÖR ALUMNER
ANMÄL DIG PÅ ALUMNFÖRENINGENS
WEBBPLATS ELLER TILL KONTORET.

Ons 12.2.2020 kl. 17 och 17.30
Kiasma: Weather report: forecasting future
Kiasma Finlands nationalgalleri,
Mannerheimplatsen 2
Weather report: forecasting
future behandlar människans relation till andra
arter, samtidigt som klimatförändringen och
massutrotningen av djurarter minskar möjlig
heterna till liv på jorden. Utställningen var
uppställd i den nordiska paviljongen på Venedig biennalen 2019. I utställningen medverkar
det finska konstnärskollektivet nabbteeri, den
norska konstnären Ane Graff och svenska
Ingela Ihrman.
Alumnföreningen har reserverat tre guidningar (à 20 pers.). Guidningarna börjar kl. 17.00
(en finsk- och en svenskspråkig guidning) och
kl. 17.30 (finskspråkig guidning). Anmäl dig till
en guidning och betala deltagaravgiften 7€ i
Alumnbutiken. Muséets inträdesavgift betalas
på plats av deltagarna.

UTSTÄLLNINGEN

INTERNATIONELLA ALUMNNÄTVERK

H

elsingfors universitets alumner finns utspridda i alla
världens hörn, men hur hittar de varandra? Lokalklubbarna skapar ett pärlband som förenar alumner i
olika länder och städer med varandra och med Helsingfors universitet. Medlemmarna i lokalklubbarna är de
bästa ambassadörerna när det gäller att sprida information om Helsingfors universitet i lokala nätverk – till
studerande, företag och forskare vid andra universitet.
För närvarande har lokalklubbarna sammanlagt
nästan 400 medlemmar och antalet ökar stadigt.
Föreningen och universitetet stöder klubbarna,
men verksamheten arrangerar klubben självständigt.
De lokala klubbarna har en stor betydelse för universitetet. Klubbarna är avsedda för att alumner skal
kunna skapa egna nätverk och samfund, knyta nya
vänskapsband och återuppliva gamla, upprätthålla
sina kunskaper i finska eller skapa nya möjligheter
för affärsverksamhet.

Sverige på en förbluffande låg nivå. En undersökning
år 2017 visade att hälften av svenskarna har dåliga eller inga kunskaper om Finland. En tredjedel av
svenskarna har aldrig besökt Finland. I nordisk jämförelse är Finland underbevakat i medierna i Sverige.
– Det finns många aktörer i Sverige som främjar
de finsk-svenska relationerna och här tror jag Sweden
Alumni Club med sitt tvärvetenskapliga nätverk har
en speciell nisch i att föra samman människor med
olika yrkesroller, åldrar och bakgrunder i Sverige, fast
med minst en gemensam nämnare, kopplingen till
Helsingfors universitet.
EU ALUMNI CLUB, BRYSSEL

I September 2017 startade man EU Alumni Club
verksamheten i Bryssel. Klubben sprider budskapet om Helsingfors universitet som en stark internationell aktör och erbjuder alumnernas expertis
åt såväl universitetet som övriga alumner.

SWEDEN ALUMNI CLUB, STOCKHOLM

Sweden Alumni Club grundades 2017 och fungerar
i Stockholmsområdet och samlar alumner från Helsingfors universitet som är verksamma i Sverige.
Rasmus Firon är nybliven styrelseordförande för
klubben 2020.
– Jag har länge fascinerats av den dubbelhet som
präglar relationen mellan Finland och Sverige. Å
ena sidan står våra länder varandra väldigt nära. Det
finns starka band mellan Finland och Sverige inom
alla samhällssektorer. Å andra sidan är kunskapen
om – och i viss mån även intresset för – Finland i
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CHINA ALUMNI CLUB, BEIJING

Den största och äldsta lokalklubben är China
Alumni Club i Beijing som grundades i oktober
2017 och fungerar i Beijings metropolområde.
Helsingfors universitet har ett gott rykte bland
forskare i Kina, men bland studerande är det få
som känner till universitetet. Alumnerna och utbytesstuderandena kan med sitt exempel hjälpa till
att öka Helsingfors universitets anseende.
Läs mera om lokalklubbarna: alumnforeningen.fi

Tis 10.3.2020 kl. 16.30
Designmuséet Arabia
Iittala & Arabia Design Centre,
Tavastvägen 135 A
verkar i det år 1948 grundade Arabias museums lokaler i fabrikens översta
våning. Kurt Ekholm, keramikkonstnär och konstnärlig chef för Arabia fabriken, grundade muséet
år 1941. Ekholm startade också Arabias konst
avdelning vars syfte är att utveckla Finlands keramiska kultur. Under guidningen kan man bekanta
sig med formgivningens historia i Designmuseet,
formgivningens framtid i Design Lab gallerian och
formgivningens dagsläge i Arabias konstavdelningsförenings lokaler.
Alumnföreningen har reserverat två guidningar (à 25 pers.). Guidningarna börjar kl. 16.30 (en
finsk- och en svenskspråkig guidning). Anmäl dig
till en guidning och betala deltagaravgiften 7€ i
Alumnbutiken. Deltagaravgiften inkluderar guidningen och inträdet till museet.

DESIGNMUSEET ARABIA

Tors 16.4.2020 kl. 17 och 17.30
Musikmuseét FAME
Mall of Tripla, Fredriksbergsterassen 5A
GRUNDUTSTÄLLNINGEN i FAME har som syfte att
öppna och förklara musikens olika roller i den
finska självbildens framväxt från 1890-talet till
idag. Museet lyfter fram möjligheten för be
sökaren att själv verka, sjunga och dansa, dels
genom innovativ användning av interaktiv teknik.
Alumnföreningen har reserverat tre guidningar (à 20 pers.). Guidningarna börjar kl. 17.00
(en finsk- och en svenskspråkig guidning) och
kl 17.30 (finskspråkig guidning). Anmäl dig till
en guidning och betala deltagaravgiften 7€ i
Alumnbutiken. Muséets inträdesavgift betalas
på plats av deltagarna.
ALUMNFÖRENINGEN | MEDLEMSBREV 2020
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SAKARI RÖYSKÖ

LITTERATURCIRKELN
Fre 29.5.2020 kl. 19
Vincenzo Bellini: Operan -Norma
Sellosalen, Köpcentret Sello
Musikantplatsen 1 A, Esbo

Mån 10.2. kl 17–18 Aino Sibelius i focus
Författare Riitta Konttinen berättar om skriv
processen och bakgrunden till den biografi över Aino
Sibelius som hon skrivit. Intervjuare: Touko Siltala.

är ett verk av Vincenzo Bellinin, vars
libretist är Felice Romani. Verket uruppfördes på Teatro alla Scala i Milano 1831. Verket
skildrar den romerska prokonsuln Polliones
kärleksrelation till Norma och den unga
Adalgisa.
I denna uppsättning av Norma har regissör Ville Saukkonen placerat händelserna
i 2000-talets Centralasien i ett land som
ockuperats och där uppror gror. I landet är
kulturöverträdande kärlek det största brottet.
Multikulturalism och tolerans är närvarande i
vår tid och speglas i verket. Denna tolkning
av Norma uppfördes redan år 2018 och framförs nu på nytt på grund av stor efterfrågan.
Innan föreställningen arrangeras ett förhandsprogram för alumnföreningens medlemmar kl.18. Operasångerskan Laura Leisma
(på bilden) berättar om verkets bakgrund
och handling.
Alumnföreningen har reserverat 100 biljetter. Alumnbiljettens pris 43 € inkluderar förhandsprogrammet. Biljetterna löser man ut
på egen hand senast den 30.4. från Lippu
pistes försäljningspunkter. Kontaktuppgifter
till försäljningsställena finns på sidan
Lippu.fi (t.ex Stockmanns och R-kiosker).
Använd bokningskoden 764-9915549.

Mån 16.3. kl 17–18 Göran Schildts liv och konst
Författare Henrik Knif berättar om den pinfärska
biografin som handlar om Göran Schildt, hans ungdomsår och om tiden då de europeiska idealen kom
till Finland. Intervjuare: Anna Baijars.

NORMA
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BESÖK PÅ WSOYBOKARKIV
I BORGÅ
förvarar man WSOY:s
140-åriga historia. Arkivarie Anssi
Mäkinen berättar åt oss under guidningen om vad hyllorna innehåller.
Guidningen varar ungefär en timme
och under turen är det möjligt att själv
bläddra bland de gamla rariteterna.
Arkivet finns på Mannerheimgatan
20 A intill Borgå centrum och man
promenerar på några minuter
till det stämningsfulla Gamla Borgå.
Tis 7.4.2020 kl. 17

PÅ BOKARKIVET

Mån 6.4. kl 17–18 Hur påverkar streaming-tjänsternas
popularitet läsvanorna?
Vinnarna av Storytel-awards ljudbokspriset och
streamingtjänsten Bookbeats chef Sari Forsström
diskuterar ljudböckernas enorma popularitet och hur
nya sätt att distribuera litteratur förändrar läsvanorna.
Intervjuare: Anna Baijars och Touko Siltala.

PROGRAMRÅDET FÖR
LITTERATURCIRKELN:
Anna Baijars är vd och förläggare för
Gummerus. Hon inspireras av musik,
hav och förändring i bok-branschen.
Touko Siltala är vd och förläggare
på förlaget Siltala. Majoriteten av sin
karriär har Siltala arbetat med finsk
skönlitteratur, men numera har han
ett allt större intresse för biografier,
memoarer, finsk historieforskning
och översatt litteratur.

Mån 11.5. kl 17–18 Vem läser världslitteratur?
Diskussion om översättningslitteratur och oöversatta
pärlor i den finska litteraturen tillsammans med finska
toppöversättare. Översättargästerna bekräftas under
våren. Intervjuare: Anna Baijars och Touko Siltala.

Varmt välkommen!
Alumnföreningen arrangerar en
gemensam busstransport till Borgå.
Anmäl dig på Alumnföreningens
webbplats eller till kontoret.

ANMÄL DIG på Alumnföreningens
webbplats eller till kontoret.
PLATS: Porthania, Suomen Laki –Salen,
Universitetsgatan 3.
ALUMNFÖRENINGEN | MEDLEMSBREV 2020
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FÖRELÄSNINGSSERIEN

EN ALUMNRESA I TUSEN OCH EN
NATT BERÄTTELSERS LANDSKAP

J

ag reste till Iran i Oktober 2019. Bussen transporterade 34 vetgiriga alumner över tusen kilometer
från Teheran söderut till staden Shiraz och längs med
färdvägen kunde man se städer med moskéer, trädgårdar, palats och viloplatser för karavaner. Trädgårdarna kännetecknades av vattnets oändliga porlande och
den strikta arkitekturen som eftersträvar harmoni.
Under resan erbjöd vår lokalguide arkeologen
Karam Jami från Teherans universitet och resans
sakkunnige FT Inka Nokso-Koivisto, både fakta och
berättelser om Irans 2500-åriga historia och vi lärde
oss förstå nyansskillnader mellan sunni- och shiamuslimer. Ambassadör Keijo Norvanto föreläste klarsynt om Irans politiska situation och om det på grund
av iranska kärnvapenprogrammet införda handelsembargots påverkan på det iranska folket. Universiteten
håller hög nivå. Av de studerande är 65% kvinnor.
Kompetensflykt är ett stort problem för Iran.
Den starka religiositeten kunde ses i den stora
mängden moskéer och i kvinnornas klädsel som i
Teheran utgjordes av svarta kåpor. Under resan söderut kunde man se att de svarta kåporna dels fick ge
vika för mera färggranna kreationer på de bildsköna
kvinnorna.
Omgivningen var välstädad, maten var för det mesta
vegetarisk och ingen alkohol serverades. Tiggare syntes
inte till och ingen uppträdde hotfullt gentemot oss, istället kom många nyfiket och hälsade på oss. Till skill-
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”REDAN DE GAMLA GREKERNA...”
– ASPEKTER PÅ DEN EUROPEISKA IDENTITETEN

U

Susanna Miekk-oja
Alumn i matematik och naturvetenskap

ttrycket redan de gamla grekerna... används
då man hänvisar till något antikt och vill
ge tyngd till sitt uttalande. Detta gamla talesätt
vittnar om den betydelse antiken haft för Västerlandet. Kulturen som greker och romare skapade
har levt vidare under senare tidsperioder, utveck
lats, förändrats och anpassats. Man kan påstå
att rötterna till den europeiska identiteten
hittas bl.a. i den antika grekiska traditionen
och i det judisk-kristna kulturarvet, arabvärldens betydelse inte heller att förglömma.
Föreläsningsserien, som är en fortsättning på
höstens serie Mobilitet på Medelhavet under antiken, lyfter fram den europeiska identiteten från
olika perspektiv. Temat är något av en paradox
då den europeiska identiteten bygger på en lång
historia samtidigt som den tar avstånd från ett
blodigt förflutet, kolonialism och världskrig.
Pauliina Remes inleder serien med en före
läsning om den europeiska identitetens utveckling från antiken till idag, Timo Tuomi
behandlar temat ur arkitekturens synvinkel och
Tero Laaksonen ur konstens. Sist, men inte
minst, presenterar Henrik Knif den europeiska
identiteten ur Göran Schildts synvinkel. Knif utkommer i mars 2020 med en biografi om
Göran Schildt.

Bekanta dig noggrannare med resan:
alumnforeningen.fi

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

nad från vad medierna förmedlar såg vi inga poliser
eller militärer. Vi kände oss trygga, delvis för att Jenny
Österman från Alumnföreningen var med oss.
Den mest minnesvärda platsen var Persiens forna
huvudstad Isfahan, där människor mediterade vid
det strömmande vattnet under bron Khajoo byggd år
1060. Meidan Emam är kanske det vackraste torget
jag någonsin sett. Det omringas av moskéer och hus
vars andra våning inte hade någon funktion, det hade
endast byggts den för att skapa harmoni. Musikrummet i härskarens palats hade en unik akustik och fick
oss att ex tempore sjunga sången Kalliolle kukkulalle.
Jag har under mera än 15 år verkat för att utveckla
Alumnföreningen – en mötesplats för vetenskap och
praktik. Focus för utvecklingen har legat på att öka
medlemmarnas tvärvetenskapliga kunskaper och
kanalisera alumners tacksamhet tillbaka till universitetet i form av tid, kritik, kunnande och donationer.
Men först under denna resa förstod jag, hur mycket
glädje och kunskap man kan få av andra alumner.
Jag vill rikta ett varmt tack till alla som var på med
på resan och till Alumnföreningen.

Torsdag 26.3 kl. 17,
Porthania PII (Universitetsgatan 3)
Professor Pauliina Remes: Jaget,
självkunskap och självundersökning:
arvet från antiken
Onsdag 1.4. kl. 17,
Porthania PII (Universitetsgatan 3)
FD Timo Tuomi: Olemmeko kaikki
kreikkalaisia? Suomalaisia arkkitehteja
kulttuurin juurilla
Onsdag 22.4. kl. 17,
Aurora sal 230 (Brobergsterassen 10)
Konstnär Tero Laaksonen: Moto Guzzi,
Nike och Meander
Onsdag 6.5. kl. 17,
Porthania PII (Universitetsgatan 3)
FD Henrik Knif: Resor i det obekanta.
Göran Schildt vid den klassiska
världens gräns – aspekter på den
europeiska identiteten.
Denna föreläsningsserie är ett sam
arbete mellan Christine och Göran
Schildts stiftelse och Alumnföreningen
vid Helsingfors universitet.

ALUMNFÖRENINGEN | MEDLEMSBREV 2020
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ALUMNRESOR
– ETT ÄVENTYR MED ETT SYFTE
Oförglömliga upplevelser och expeditioner
i sällskap av alumner och akademiska experter

SICILIEN – MEDELHAVSKULTURENS SMÄLTDEGEL
medlemmar gör en resa till Syrakusa och
Palermo den 10.–18.10.2020 för att bekanta sig med Medelhavets
antika historia. Christine och Göran Schildts Stiftelses ordförande
Thomas Thesleff är med som sakkunnig på resan.
Historiskt har Sicilien varit en knutpunkt för bildning och
kultur, men också en försummad koloni. Sicilien har både använts
som språngbräda ut i världen och mottagit bosättare från olika
delar av världen. Historiska händelser runtom Medelhavsområdet
och områdets makthavare har format samhällets kulturarv och
inverkat på dess välstånd. Trots att Sicilien nuförtiden är etablerad del av Italien, har ön fortfarande en autonom ställning och en
egen kultur. Resan är en del av föreläsningsserien som stiftelsen
anordnat i samarbete med föreningen.
ALUMNFÖRENINGENS

FASCINERANDE LIBANON
MEDELHAVETS PÄRLA

Libanon, är ett intressant resmål särskilt med
tanke på dess stormiga
närhistoria. Alumnföreningen gör en resa till
Libanon 17.–24.10. och
24.–31.10.2020. Landet
har en lång och rik historia, och är fyllt av fascinerande sevärdheter och
upplevelser. Libanons huvudstad Beirut, även kallad
mellanösterns Paris, är en perfekt bas för att bekanta

sig med landet och är även en av mellanösterns mest
internationella och liberala storstäder. Som sakkunnig guide på resorna deltar Raija Mattila, docent
i assyriologi vid Helsingfors universitet. Mattila är
ännu under våren verksam som chef för Finlands
Mellanösterinstitut i Beirut.
Landet erbjuder en mängd olika sevärdheter, som
t.ex. antikens romerska stad Baalbek med Bacchus
tempel, staden Tyros i landets södra del, känd för
sina mosaikgator samt en stor hippodrom, och kuststaden Tripoli i landets norra del, berömd för sina
sötsaker och traditionella olivtvålar.

DE FJÄRRAN MARQUESAS-ÖARNA
är den del av Polynesien som inte berörs av mass
turism. Alumnresan 19.11.–7.12.2020 är ett spännande äventyr i konst
nären Paul Gauguins fotspår. Vi färdas i 13 dagar genom Polynesiens
unika skärgård i Stilla Havet, med kryssningsfartyget m/s Paul Gauguin.
På fartyget föreläser den amerikanska konsthistorikern Caroline Boyle-
Turner och antropologen Mark Eddowes. Värdinna på fartyget är Pia
Neekzad, alumn från HU. Vi besöker bland annat Fatu Hiva, känt via
Thor Heyerdahls forskning.
Reseprogrammet innehåller även ett besök i Tuamotus skärgård, även
kallat för dykarnas mecka samt till några av Sällskapsöarnas mytomspunna hamnar. Vi besöker kritvita sandstränder, vackra laguner, tropiska
regnskogar, vulkaniska berg och simmar bland sällsynta fiskarter.
MARQUESAS-ÖARNA

MUSIKFESTIVAL I DRESDEN
är en av de mest
prestigefulla festivaler för klassisk musik i Europa.
Alumnresan till musikfestivalen går till Meissen
och Leipzig den 5.–9.6.2020. I Dresden träffar vi
den världsberömda finska sopranen Camilla Nylund
och deltar på hennes övningar.
På Semper-operan får vi uppleva operan ”Die verkaufte Braut” av Bedrich Smetana och även lyssna
DRESDNER MUSIKFESTSPIELE
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på Camilla Nylunds slottskonsert i Palais Grosser
Garten i Dresden. Camilla Nylund uppträder tillsammans med pianisten Helmut Deutsch och framför musik av Brahms, Dvorak, Strauss och Sibelius. Under resans gång gör vi även en kryssning på
floden Elbe och bekantar oss med två fantastiska
barockslott. Dessutom besöker vi museum, kyrkor,
konstutställningar och smakar på lokala viner.

Bokningar och förfrågningar per e-post till resebyrån Axtours,
alumni@axtours.fi. Ytterligare information per telefon +358 40 483 4950.
ALUMNFÖRENINGEN | MEDLEMSBREV 2020
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Medlemsförmån: 25 % rabatt på alla SKS böcker
i nätbutiken och Vetenskapsbokhandeln
ALUMNGOLF

Intressanta faktaböcker till alumnpris!

MÖTESPLATS FÖR
VETENSKAP OCH PRAKTIK

A

lumnGolf VI spelades den 28 maj 2019
på Esbo Golfsällskaps gamla bana, och
lockade 40 deltagare. Banan har i tiderna
stått värd för deltävlingarna för European
Challenge Tours föregångare Nordic Tour.
Responsen vi fick visar att banan var utmanande för deltagarna. Trots det blev resultaten rätt så goda och vinnarna kunde utses.
Huvudtävlingen var en individuell poäng
bogey med fullt handicap. Dessutom spelades
en best ball-tävling med lag om två personer.
Specialtävlingarna var närmast flaggan- och
rakaste drive-tävlingarna.
Esbo Golfs bana var ny för AlumnGolf och
av allt att döma också den hittills mest utmanande. Ett annat alternativ hade varit Gumböle Golf vars bana också hör till Esbo Golf.
Med tanke på AlumnGolf VII finns det också
ett antal andra banor på lämpligt avstånd som
kunde utnyttjas. Önskemål gällande tävlingsort kan framföras till arrangörerna. Efter
spelet avnjöts en delikat buffet-lunch med tillhörande förfriskningar framdukad av klubbens
krögare. Under efterspelet utbytte ett glatt
sällskap sina minnen från framgångarna i tävlingen. Enligt resultatlistan verkade det som att
alla handicap hade varit korrekta.
Johan Karlsson från Hirsala Golf blev med
sina 38 poäng den femte som fick sitt namn på
vandringspriset. Konkurrensen var hård, och
de två följande kom in med en poängs skillnad. Både Mika Suikki och Paavo Pitkänen
spelade 37 poäng. Dessutom upprätthöll Ilkka
Heiskanen och Nils-Henrik Wasenius (på
bilden) sina handicap medan åldersklassen 70+
spelade om Nisses pokal, donerad av Wasenius.
Detta år blev det donatorn själv som tog hem
pokalen och som behåller den tills tävlingen
ordnas igen nästa år.

Interessanta
nyheter

I specialtävlingen kom Mika Suikki närmast flaggan med 3,34 meters avstånd. Den
rakaste driven slogs av Heikki Venho, avståndet från fairways mittlinje var 62 cm. Paret
Johan Karlsson och Nils-Henrik Wasenius
vann best-ball grupptävlingen med 47 poäng.
De efterföljdes av paren Ann-Mari Talvitie
och Vesa Talvitie (som trots efternamnet inte
var bekanta sedan tidigare) samt Jaakko och
Airi Kalela. Det bästa scratch-resultatet slogs
av Mika Suikki. De bästa belönades och resten av priserna lottades ut mellan deltagarna.
I och med partävlingarna noterade man
att det skulle vara bäst om paren formades
redan vid deltagaranmälan. Tills vidare har
deltagarna parats ihop av arrangörerna vilket
visat sig vara besvärligt. De som vill delta i
AlumnGolf VII partävling bör alltså välja sitt
par i samband med anmälningen. Tävlingarna om Nisses pokal ordnas igen nästa år och
en eventuell förkortning av banan för deltagare över 70 år övervägs.

Folklore och
mytologi

Jaakko Suomela
Föreningens golfansvariga

Läsärnas
favoriter

Alumn i datavetenskap

Både alumner och universitetsanställda
deltog i AlumnGolf.

ALUMNGOLF VII
ONS 27.5.2020
Vi äter en gemensam
lunch efter spelet.
Anmäl dig och köp en
spelplats: alumnikauppa.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.kirjat.finlit.fi

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

ART HOUSE

25%

UTNYTTJA DINA
MEDLEMSFÖRMÅNER
KULTUR OCH EVENEMANG

ALUMNI2020

RADIONS SYMFONIORKESTER – SPARA 10 %

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. Medlemmarna får 10 % rabatt på normalprissatta enkelbiljetter till RSO:s konserter våren 2020. Priset på enkelbiljetter är 32 €/ 27 €/ 22 € (obs. 16.1. & 17.1. 42 €/
37 €/ 32 €). Konsertprogrammet publiceras på RSO:s
webbplats och på föreningens webbplats under medlemsförmåner. Biljetter kan köpas på Ticketmasters
försäljningsställen, då tillkommer en serviceavgift på
3–3,50 € / biljett. Biljettförsäljningen i Musikhuset debiterar ingen serviceavgift. Visa upp ditt medlemskort
vid kassan för att nyttja förmånen.

ART HOUSE jalava tietosanoma

WANHA SATAMA – 10 % HYRESRABATT FÖR DET

Bulevardi 19 C, 00120 Helsinki | www.arthouse.fi | info@arthouse.fi
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@ArtHouseKustantamo
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@ArtHouse_Jalava

@arthousekustannus

FÖRSTA EVENEMANGET

Wanha Satama är ett evenemangscentrum på
Skatudden i Helsingfors där det ordnas mångsidiga
tillställningar som exempelvis företagsevenemang,
konferenser, möten, bröllop, middagar, privata

BILJETTER TILL VARIERANDE PJÄSER PÅ
NATIONALTEATERN – UPP TILL -35 %

Mera drama i livet! I egenskap av Alumnföreningens samarbetspartner erbjuder Nationalteatern
varierande specialerbjudanden och inbjudningar
till olika tillställningar. En av vårens förmåner
är bl.a. Sinivalas av Paavo Westerberg, se sid 17.
Mer information om dessa ges på föreningens
webbplats, per epost och genom det elektroniska
medlemskortet. Som den finska teaterscenens
flaggskepp beläget mitt i Helsingfors centrum erbjuder Nationalteatern tanke- och känsloväckande
kvalitetsteater från det nyaste inhemska till tidlösa
klassiker.

tillställningar, mässor, föreställningar, evenemang för
hälsa och välmående, seminarier, produktlanseringar, presskonferenser, skolningar och fotograferingar.
Som medlemsförmån får du 10 % rabatt på hyran
för ditt första evenemang. Dessutom får du hjälp
med evenemangskoordineringen i två timmar före
evenemanget helt avgiftsfritt. Vi på Wanha Satama
tycker att det skall vara lätt att ordna evenemang.
Vid behov får du allting fixat på en gång: personlig
och skräddarsydd service, lokaler, servering, teknik
och program. Vi kan erbjuda lokaler i storlekar från
30 till 3700 m2.
Skapa ett lyckat evenemang i Wanha Satama
år 2020. Ta kontakt: Marja Jarenko, marja@
wanhasatama.fi, +358 50 406 0695 eller Janne
Siponen, janne@wanhasatama.fi, +358 50 472 8212.
ALUMNFÖRENINGEN | MEDLEMSBREV 2020
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BÖCKER OCH TIDSKRIFTER

ART HOUSE OCH JALAVAS BÖCKER
– ALLA -25 %
Förlaget Art House Oy är grundat av Paavo
Haavikko och publicerar årligen ca 50 nya högklassiga fack- och skönlitterära böcker under tre
olika förlagstitlar: Art House, Kustannus Jalava
och Tietosanoma. I utbudet ingår både inhemsk

niora, miljö, ekonomi och pedagogik.
Som medlemsförmån får du 25 % rabatt på
Gaudeamus böcker i nätbokhandeln (gaudeamus.pikakirjakauppa.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. Mer information om dessa ges på föreningens webbplats,
per epost och via det elektroniska medlemskortet. Visa upp ditt medlemskort på evenemangen. Du får rabatten i nätbutiken genom att ange
rabattkoden ALUMNI2020 i fältet Lahjakortti/
Kampanjakoodi. Gratis leverans på beställningar över 60 €.

och populära ämnen, intressanta biografier samt
populärvetenskapliga verk och skönlitteratur.
Som medlemsförmån får du 25 % rabatt på alla
Art House och Jalavas böcker i webbokhandeln.
Som extra förmån bjuder vi på postkostnaderna
för beställningar från webbokhandeln. Under

JUKKA NURMINEN

och översatt allmän facklitteratur om aktuella

årets lopp har vi också specialerbjudanden på
diverse evenemang riktade till alumner. Du får
mer information om dessa via Alumnföreningen.
I webbokhandeln får du förmånen genom att
använda kampanjkoden ALUMNI2020 i kundvagnen. På evenemang får du rabatten genom att
visa upp Alumnföreningens medlemskort.

GAUDEAMUS PUBLIKATIONER – SPARA 25 %

Förlaget Gaudeamus, som ägs av Helsingfors
universitet, är ett av landets ledande vetenskapsförlag och betjänar hela det finländska
vetenskapssamfundet och den vetenskapsintresserade allmänheten. Gaudeamus ger ut
böcker om samhällsvetenskap, filosofi, huma56
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JOHN NURMINENS STIFTELSES BÖCKER -20 %

John Nurminens Stiftelse grundades 1992 och
har som mål att rädda Östersjön och säkerställa
dess arv för kommande generationer. Stiftelsen
har blivit prisbelönt för sina kulturgärningar och
fungerar som kunskapsförmedlare och innehållsskapare för marinkultur. Genom Ett rent
Östersjön-projektet förbättras Östersjöns skick
genom konkreta åtgärder som minskar miljörisker och belastningar. Arbetet framskrider på
basis av mätbara resultat och reell påverkan.
I egenskap av Alumnföreningens samarbetspartner erbjuder John Nurminens Stiftelse en
fortlöpande rabatt om -20 % på webbokhandelns böcker och inbjudningar till olika
evenemang. Mer information om dessa ges på
föreningens webbsidor, per epost och genom
det elektroniska medlemskortet.
I Webbokhandeln johnnurmisensaatio.fi/sv/
butik/ får du förmånen genom att använda
kampanjkoden ALUMNI2020 i kundvagnen.

SANOMAS TIDSKRIFTER
– SPARA UPP TILL 40 %

Sanoma Media Finland har publicerat tidningar i Helsingfors sedan 1889 då Helsingin Sanomats föregångare Päivälehti grundades. Som
medlemsförmån får du upp till 40 % rabatt på
tidsbundna 12 månaders prenumerationer av
Sanoma Media Finlands Lifestyle-tidningar.
Förutom den tryckta tidningen får du gratis
tillgång till den digitala utgåvan. Beställningen görs på Alumnföreningens webbplats
alumnforeningen.fi/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 och
Vauva. I varje prenumeration av Lifestyle-
tidningar ingår tjänsten digilehdet.fi, du kan
läsa alla Sanomas tidskrifter elektroniskt
på samma plattform. Tjänsten omfattar alla
publicerade tidskrifter sedan början av 2015.
Det senaste numret av tidningen publiceras
samma dag som den utkommer i butikerna
och når prenumeranterna. I samband med din
prenumeration kan du logga in på tjänsten
digilehdet.fi med ditt Oma Sanoma-användarnamn och lösenord.
SKS-PUBLIKATIONER
– SPARA UPP TILL 10 € PER BOK

Finska Litteratursällskapet (SKS) är Finlands
största förlag för humanistisk vetenskaps- och
facklitteratur. Förlaget publicerar årligen runt

60 verk inom olika genrer som betonar det
finska språket och den finländska litteraturens
traditioner och historia. Som medlemsförmån
får du 25 % rabatt på SKS normalprissatta
böcker både i Vetenskapsbokhandeln (Snellmansgatan 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.

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 35,70 € för
medlemmar (norm. 42 €). I prenumerationen
ingår ett valfritt, tidigare utgivet nummer av
tidningen och gratis tillgång till den digitala
utgåvan. Beställningarna görs per telefon på
09 432 7707 eller per epost till asiakaspalvelu@
ulkopolitiikka.fi. Nämn ditt medlemskap i Alumnföreningen 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 program på
Alumnföreningens webbplats.
ALUMNFÖRENINGEN | MEDLEMSBREV 2020
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BÖCKER OCH TIDSKRIFTER

Faktabaserad litteratur
till alumnpris

-25%

På alla böcker i Gaudeamus
Förmånskod ALUMNI2020

kauppa.gaudeamus.fi

AFFÄRSMAGASINET FORUM – SPARA 46 €

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/alumnföreningen/medlemsformaner. Nyttja rabatten genom att lägga till rabattkoden
”Alumnföreningen vid HU” i fältet längst ner på
beställningsblanketten.
YLIOPPILASLEHTI – SPARA 14 €

Ylioppilaslehti behandlar aktuella personligheter och fenomen inom samhälle, kultur
och studieliv innan övriga medier fått nys om
dem. Tidningen bjuder ett ständigt flöde av
nya, rafflande infallsvinklar som berör världens händelser. Bli en föregångare och beställ

Ylioppilaslehti! Alumnföreningens medlemmar
kan teckna en fortlöpande prenumeration till
specialpriset 14,50 € / år (norm. 28,50 €). Prenumerationen innefattar sex papperstidningar
som skickas hem per post.
TIDNINGEN YLIOPISTO TILL MEDLEMSPRIS

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
fenomen. Som medlemsförmån får du januarinumret
av tidningen Yliopisto hemskickad,
som en del av medlemsavgiften på
36 €. Hela årgången i tryck får du till
medlemspriset 14 € (värde 50 €).
Beställningen betalas i samband med
medlemsavgiften. Medlemskap i
Alumnföreningen är det förmånligaste
sättet att prenumerera på tidningen.

MAT OCH DRYCK
UNICAFÉ -LUNCH – SPARA 3 € DAGLIGEN

UniCafé, grundat av studenter, har under årtionden
sett till att alla stundeter får en hälsosam lunch till
ett förmånligt pris. Som medlemsförmån får du
lunch till personalpris 5,90–7,40 € (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.
Upplev studietidens nostalgi, ät en god och förmånlig lunch och bekanta dig med både studenter
och universitetspersonal. Visa ditt medlemskort
vid kassan för att nyttja förmånen. Kom och besök
den nyrenoverade restaurangen i Brunnsgården!
ALUMNFÖRENINGEN | MEDLEMSBREV 2020
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FRITID
•U
 tomhusträning och bollspelskurser mm.
Från gång till löpning och grundkurs i tennis
BEKANTA DIG MED VÅRA MOTIONSCENTRA
– DITT FÖRSTA BESÖK ÄR GRATIS!

UNISPORT-SÄSONGSKORT – SPARA 122 €

Unisport grundades redan år 1967 och är Helsingfors universitets, Hankens och Aalto universitetets
gemensamma motions- och välfärdsorganisation
som fungerar på sex universitetscampus. Hos oss
kan alla motionera, från nybörjare till garvade
träningsveteraner. För dem som gillar motionsgrupper erbjuder vi över 40 motionsklasser från
lågtröskelgrupper till mera utmanande program.
Som medlemsförmån får du UniSports säsongskort till förmånskundpriset 486 €.
SÄSONGSKORTET INKLUDERAR:

• Gym och motionsgrupper enligt säsongskortets
öppethållningstider
• bollsporter
• bokningsrätt till tjänster som ingår i säsongskortet
• ett säsongskort på 12 månader innehållande en
(1) avgiftsfri semestermånad (gäller inte AlumnFukser)
• avgiftsfri paus i avtalet på grund av orsaker som
nämns i avtalsvillkoren (t.ex. tillfällig flytt)
• 7 dagars nöjdhetsgaranti
Förmånen inkluderar inte plan- och salhyror. Se
noggrannare villkor och priser i UniSports prislista.
HELDAGSKORT FÖR ALUMNER

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

60
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HALVDAGSKORT FÖR ALUMNER

12 mån 389 € (norm. 486 €)
4 mån 158 € (norm. 185 €)
1 mån 43 € (norm. 51 €)
UNISPORT-SÄSONGSKORT FÖR ALUMNFUKSER
– SPARA 416 €

UniSport har ett specialerbjudande för Alumnföreningens AlumnFukser. Du får säsongskortet till
personalpriset 12 mån 192 € (norm. 608 €), och
kurser samt massage till förmånskundpris (förmånen inkluderar inte plan- och salhyror). Om det är
två år eller mindre sedan du utexaminerades är du
AlumnFuks. En (1) avgiftsfri semestermånad för
ett säsongskort gäller inte AlumnFukser. Visa upp
ditt medlemskort och examensbevis i kassan. Se
noggrannare villkor och priser i UniSports prislista.
Prisen är giltiga t.o.m. 31.8.2020.
FÖR ALUMNER REKOMMENDERAR UNISPORT

UniSports kurser ger dig möjlighet stifta bekantskap med nya idrottsformer och hitta inspiration
i ditt motionerande. Vi ordnar över 100 olika
motionskurser årligen, till exempel:
•D
 ans-, yoga- och pilateskurser, bland annat.
vuxenbalett, astanga och House
•G
 ymkurser, bland annat. grundutbildning i Cross
Training och Gymstart
•P
 ersonliga tränare med mindre grupper, bland
annat Pysyvästi kuntoon, Tehokiinteys, Terve selkä

•U
 niSport Gloet (Universitetsgatan 4):
centrums största gym, motionsgrupper,
inomhuscykling, massage, personliga tränare
•U
 niSport Gumtäkt (Väinö Auers gata 11):
gym och motionsgrupper, bollsporter,
massage samt personliga tränare
•U
 niSport Meilans (Zaidagatan 9):
gym med naturligt ljus, motionsgrupper och
inomhuscykling, massage, personliga tränare
•U
 niSport Otnäs (Otstranden 6):
gym i två våningar, motionsgrupper, gott om
boll- och racketspelturer, samt massage och
personliga tränare
•U
 niSport Tölö (Norra Hesperiagatan 25):
självbetjäningsgym öppet mån–sön
5.00–24.00, personliga tränare
•U
 niSport Vik (Vårgatan 2):
motionsgrupper, bollsport och racket
spelturer i två salar
Prisen är giltiga t.o.m. 31.8.2020.
Vi behåller rättigheterna till prisförändringar.

ALUMNIKAUPPA.FI
Alumnföreningen har en egen nätbutik.
I butiken säljs alumnprodukter som
evenemangsbiljetter, alumnpins, overall
märken, vinglas och adresser.
Digitala produkter, som biljetter, skickas
till din epost efter att beställningen är
gjord. Övriga produkter kan avhämtas
från Alumnföreningens kontor.
Se öppettiderna i samband med
uppköpet i nätbutiken.

ALUMNPINS
10 €

SAT SAPIENTI
GRAVERAT

Mera information: unisport.fi

VINGLAS / 6 ST
69 €

FÖRESLÅ EN MEDLEMSFÖRMÅN
TILL ALUMNFÖRENINGEN
Hurudana medlemsförmåner skulle du
vilja ha? Att erbjuda medlemsförmåner
åt medlemmarna i Alumnföreningen vid
Helsingfors universitet är en utmärkt
chans att nå ut till över 7 000 akademiskt
utbildade personer.
Medlemsförmånerna hos våra sam
arbetspartners uppdateras under året
och prisskillnader kan förekomma.
De uppdaterade priserna hittar du på
Alumnföreningens webbplats.

LYRA
ADRESS
30 €

ALUMNTYGKASSE
5€
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FLERA KOMMUNIKATIKATIONS KA NALER
#smartatyper #alumnforeningen
MEDLEMSBREVET
JÄSENKIRJE 2020

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. Medlemsbrevet ger dig en överblick
över verksamheten 2020.

PÄRMBILAGA TILL
TIDNINGEN YLIOPISTO

MÄSSOR, EVENEMANG
OCH MEDIA

Med tidningen Yliopisto utkommer det tidvis en särskild
pärmbilaga medf aktuella
evenemang och medlemsförmåner i Alumnföreningen.

Alumnföreningen besöker
mässor, presenterar sig i olika
samarbetspartners kommunikationskanaler, branschtidningar och andra medier
samt på universitetets och
fakulteternas evenemang och
i samarbetsprojekt. Känner
du till ett evenemang där vi
borde synas?

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
Alumnföreningen skall kunna erbjuda dig rätt
slags kommunikation rekommenderar vi att du
fyller i dina intresseområden i registret med din
personliga länk. Du hittar de olika valen i registret
under rubriken Jag är intresserad av (se exemplet nedan). Den personliga länken är skickad till
dig per e-post med rubriken Medlemsavgift 2020
samt uppdatering av kontaktuppgifter eller om
du är en ny medlem med rubriken Välkommen
som medlem i Alumnföreningen. Vi skräddarsyr
vår kommunikation enligt dina val.
JAG ÄR INTRESSERAD AV:

Vetenskapliga föreläsningar och seminarier
Nätverk och fester
Arbete och karriär
Kulturevenemang
Samhälleliga frågor
Hälsa och medicin
Miljö och hållbar utveckling

NYA HEMSIDOR 2020

ELEKTRONISKT MEDLEMSKORT
Du kan ladda ner det elektroniska medlemskortet då du
betalat medlemsavgiften för år 2020 på nätet via den
elektroniska registerlänken. Efter betalningen flyttas du
automatiskt till en webbsida där du kan ladda ner det
elektroniska 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 medlemskortsapplikationen regelbundet 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.
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På föreningens nya hemsida
alumnforeningen.fi hittar du
hela årets programutbud med
anmälningsinstruktioner samt
information om medlems
förmåner, tjänster och information om andra alumngrupper.

Följ Alumnföreningen på
Twitter @HelUniAlumni och på
Instagram @HelsinkiAlumni

Gilla, följ och diskutera på Alumn
föreningens Facebook- sida som har
över 2000 medlemmar.
facebook.com/Alumniyhdistys

Ekonomi och affärsliv
Alumnresor
Motion
Alumnprodukter och –förmåner
Akademiskt volontärarbete
Du kan också meddela dina intresseområden
till oss på kontoret per e-post på adressen
hu@alumnforeningen.fi

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 gruppen godkänns alla medlemmar
i Alumnföreningen. Över 1000 experter
från olika områden är redan registrerade.
linkedin.com/groups/8431519

Alumnföreningen delar med jämna mellanrum
intressanta inspelningar med rubriken: Tankar
värda att dela (Jakamisen arvoinen ajatus).
Detta möjliggör att medlemmar kan följa med
Alumnföreningens och dess samarbetspartners evenemang oberoende av tid och rum.
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MEDLEMSKAP OCH BETALNING
MEDLEMSFORMERNA i Alumnföreningen är: ständigt medlemskap, tre års eller ett års medlemskap.
Dessutom kan två alumner som bor i samma hushåll välja ett gemensamt parmedlemskap. Medlemskapet är personligt, men parmedlemmarna
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 alumngrupper som
står till buds. De självständiga alumngrupperna
representerar olika läroämnen som bioteknik, nationalekonomi och teologi eller intresseområden
som Promotionens vänner. Du upptas automatiskt
som medlem i gruppen då du väljer den i samband
med betalningen. Om gruppen är avgiftsbelagd,
som HUS Seniorer rf, kan du betala båda medlemsavgifterna på nätet och därmed spara på såväl
dina egna som föreningarnas kostnader. Läs mera
på sidorna 27–31.

alumnforeningen.fi/alumngrupper
MEDLEMSAVGIFTEN kan betalas med nätbankskoder
från alla banker som verkar i Finland. Över 75 %
av medlemmarna betalar avgiften elektroniskt.
Vi har skickat dig din personliga registerlänk för

betalning av medlemsavgiften per epost med rubriken Medlemsavgift 2020 samt uppdatering av kontaktuppgifter eller om du är ny medlem Välkommen
som medlem av Alumnföreningen. Ifall du inte hittar
meddelandet så skickar vi den på nytt. Ta kontakt
via e-post med rubriken ”Medlemsavgiftslänk” till
adressen hu@alumnforeningen.fi
De medlemmar som inte har epost kan betala
avgiften till föreningens konto på Nordea
FI 31 1011 3000 2048 25, 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.

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!

AlumnFuksmedlemskapet är riktat till
studerande och alumner som nyligen utexaminerats.
Föreningen erbjuder AlumnFukserna skräddarsydda
tjänster, för att främja sysselsättning och för att skapa
nätverk med möjliga arbetsgivare, som till exempel
Alumni Ambassador-tjänsten. AlumnFukserna får
även en tilläggsrabatt på säsongskortet till UniSport.
De alumner, som avslutat sina studier för mindre än
två år sedan, samt alla nuvarande studerande vid Helsingfors universitet är AlumnFukser. Studierätt räcker
inte utan du bör ha varit inskriven vid universitetet år
2018 eller senare. AlumnFuks medlemskapet kostar
20 € / kalenderår.

DET POPULÄRA

alumnforeningen.fi/medlemsformer

alumnforeningen.fi/medlemskapsformer
TIDNINGEN YLIOPISTO I TRYCK

De medlemmar som önskar sig en årgång av
tidningen Yliopisto i tryck, får den för en til�läggskostnad på 14 € (normalt 50 €). Prenumerationen betalas i samband med medlemsavgiften.
Den tryckta tidningen ingår inte i AlumnFuks
medlemskapet. Årets första nummer levereras åt
alla medlemmar oberoende av medlemskapsform.

MEDLEMSAVGIFT

STÄNDIGT

PRISET INOM PARENTES GÄLLER IFALL DU VÄLJER EN ÅRGÅNG AV TIDININGEN YLIOPISTO I TRYCK

Medlem

STÄNDIG
MEDLEM

TRE ÅR
2020–2022

ETT ÅR
2020

500€ (+14€/år)

108€ (150€)

36€ (50€)

500€/hlö

156€ (198€)

52€ (66€)

Parmedlemskap
AlumnFuks

20€

ALUMN?
Ifall du har fått studierätt eller varit anställd vid Helsingfors
universitet är du dess alumn och kan bli medlem i
Alumnföreningens gemenskap på över 7 000 medlemmar.
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DET STÄNDIGA MEDLEMSKAPET i
Alumnföreningen är i kraft under resten av
ditt liv. Ett ständigmedlemskap motsvarar
13 års medlemsavgifter.
Som ständig medlem sköter du ditt medlem
skap på en gång och får följande förmåner:
• Tryckt inbjudan till Helsingfors universitets
Årsfestdag 26.3.2020
• Inbjudan till evenemanget för ständig
medlemmar i samband med live streamen
- Nordic Business Forum 23–24.9.2020
• Andra specialinbjudningar under årets lopp
• Reserverade platser på Vetenskaps
dagarna 2021

SOM STÄNDIG MEDLEM stöder du
föreningens solvens och Alumn
verksamhetens 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 31 1011 3000 2048 25.
Skriv ditt namn och födelsedatum
i meddelandefältet.
alumnforeningen.fi/medlemsformer
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LIN DA TA MM
ISTO

BLI MEDLEM
Oberoende av var du befinner dig i ditt
liv eller vilken din kontakt till universitetet är, erbjuder Alumnföreningen alltid
ett medlemskap som passar dig.
Medlemskapet i Alumnföreningen
erbjuder Dig:

ANMÄLNINGSPRAXIS FÖR EVENEMANG
arrangerar årligen över 50
evenemang tillsammans med olika samarbetsparter. Storleken på evenemangen varierar och
till vissa av våra samarbetspartners evenemang
har föreningen endast en liten kvot och därför
gäller obligatorisk anmälan om inte annat anges i
programmet. Detta möjliggör att vi kan se till att
så många alumner som möjligt ryms med. Denna
anmälningspraxis gäller också för de kulturevenemang vars biljetter du löser ut själv. Då vi vill kunna informera alla deltagare om förhandsprogram
och eventuella platsförändringar.

ALUMNFÖRENINGEN

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 öppna den som bild i din telefon. Du
kan också anmäla dig vid dörren. Efter ett evenemang skickar vi en responsförfrågan per e-post till
alla deltagare. Föreningens styrelse, programarbetsgrupper och kontoret följer med deltagarantalet och tar i beaktande feedbacken då de utvecklar
alumnverksamheten.

alumnforeningen.fi/program

• ett unikt tvärvetenskapligt program
som årligen innehåller över 50 semi
narium, föreläsningar, resor och fester
• en årgång av tidningen Yliopisto
till förmånspris, specialprogram på
kulturträffar, rabatter på tidningar,
böcker, kurser, mat, dryck och
idrottstjänster
• en möjlighet att utnyttja och delta
i den mångsidiga verksamheten:
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 för resten av ditt liv!
Du kan enkelt bli medlem i Alumn
föreningen vid Helsingfors universitet på
föreningens webbplats: alumnforeningen.fi
eller genom att skicka e-post till
hu@alumnforeningen.fi eller ringa oss
på numret +358 50 4484120.
Alumn
föreningen har
nya kontakt
uppgifter!

KONTORET
Postadress
Alumnföreningen
PB 4, 00014 Helsingfors universitet
Besöksadress
Porthania, Universitetsgatan 3,
3. vån, rum 362

HELSINGFORS UNIVERSITETS
ALUMNER RF:S ÅRSMÖTE
Torsdag 19.11.2020 kl. 17–19
Språkcentrets festsal, Fabiansgatan 26

Föredragningslistan och bilagorna finns till påseende på föreningens webbplats
och på kontoret. Anmäl dig och kom med och påverka. Traktering efter mötet.
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hu@alumnforeningen.fi
hy@alumniyhdistys.fi
uh@alumniassociation.fi
+358 50 4484120 (vardagar 13–15)
www.alumnforeningen.fi
www.alumniyhdistys.fi
www.alumniassociation.fi
facebook.com/alumniyhdistys
linkedin.com/groups/8431519
#fiksuaporukkaa

tf. Verksamhetsledare Jenny,
kampanjansvarig Johanna
och kommunikationsansvarig
Sonja

ALUMNFÖRENINGEN HAR
NYA KONTAKTUPPGIFTER
WEBBSIDOR
www.alumnforeningen.fi
www.alumniyhdistys.fi
www.alumniassociation.fi
E-POST
hu@alumnforeningen.fi
hy@alumniyhdistys.fi
uh@alumniassociation.fi
TELEFON
+358 50 4484120

