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Alumnföreningen är en stark
och tät gemenskap, Helsingfors
universitets erkända strategiska
kumpan och en viktig del av
universitetsgemenskapen.
Genom föreningen kan alumnerna
delta i universitetets vardag och
arbeta för dess framgång.

S

om ung och ivrig historiestuderande
vid Helsingfors universitet på 1990-talet gjorde en tanke som min professor
Matti Klinge framförde på en föreläsning
ett stort intryck på mig.
Professorn betonade att det inte är någon vits att samla på sig en massa kunskap
i ett specifikt ämne om man inte använder
den kunskapen till förmån för samhället
när det behövs. Om en forskare t.ex. har
satt sig in i hur man behandlade påssjukeepidemier på 1700-talet och vi drabbas
av en ny påssjukevåg i vår tid, är det fors-

karens plikt att göra allt för att få ut sina
kunskaper i media.
Då insåg jag att man också bör tänka på
studiernas samhällsnytta och i alla fall i
någon mån intressera sig för hur man kan
tillämpa sin kunskap i arbetslivet.
Studenterna, liksom unga människor i
allmänhet, har ett kort perspektiv. De är entusiastiska och stolta över att ha kommit in
till Helsingfors universitet – med skäl, naturligtvis – men arbetslivet känns ganska
avlägset. Redan tredjeårsstuderande ter sig
ytterst gamla och kloka i gulnäbbens ögon.
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”Vi behöver
alltså någon
som organiserar
och reglerar.”
Unga personer har svårt att förutse sin
framtid ens några år framåt. De känner på
sig att den enorma mängden högklassig information och de nya sociala sammanhangen som de deltar i kommer att forma deras
personlighet i oförutsedda riktningar.
Därför är det vår plikt som alumner att
så väl påminna de unga om att arbetslivet
tar vid efter studierna, som att informera dem om vilka färdigheter företagen och
expertorganisationerna förväntar sig av
nyutexaminerade ungdomar.
Det nya projektet Trumfkortet (sid. 5–6)
ökar frivilliga alumners närvaro i undervisningen. Vi fick litet försmak redan på
hösten 2013, när alumnerna besökte kursen Introduktion i lantbruksvetenskapsstudier och höll föreläsningar. Enligt responsen tyckte 81 procent av studenterna att
besöken stärkte deras uppfattning om att
de studerar ett viktigt ämne.
Alumnerna har en stark vilja att föra
fram sina kunskaper om arbetslivet till förmån för universitetet och universitetet är
mycket villigt att lyssna.
Det är bra att ha vilja, men det räcker
inte. Om man föste in alla 5 000 medlemmar i Alumnföreningen och Helsingfors
universitets mer än 40 000 studenter och
forskare i Mässcentrum och bjöd på fika
och vin, skulle resultatet vara ett enda kaos
– även om ett positivt sådant.
Vi behöver alltså någon som organiserar

och reglerar: litet torra samarbetsforum, pilotprojekt, strategiska mål, kundprojekt…
Vi i Alumnföreningen står för det
byråkratiska, så att vi kan placera er, bästa frivilliga alumner, att föreläsa på just de
kurser och i just de situationer där ni är
till bästa nytta för studenterna. Om vi alla då och då gör en liten gärning eller säger
ett gott ord för vårt universitet, blir slutresultatet märkbart i och med att vi fungerar
på så många områden i hela samhället. På
detta sätt kan vi för vår del stöda universitetet i dess strävan att även i fortsättningen
höra till topp-universiteten i världen.
Alumnerna får inte bara gott samvete för sitt arbete. För dem som har meriterat sig och knogat på i arbetslivet länge
är det värdefullt att veta vad man nu lär ut
vid universitetet och hur de yngre generationerna ser på världen. Samtidigt kan
alumnen hitta en lämplig, entusiastisk ung
person som kan ta sig an organisationens
problem i sitt examensarbete, och kanske
t.o.m. en framtida arbetstagare.
För att det inte ska bli för allvarligt – några ord om cirkusnöjen. Även om det nog är
skäl att på ett tant- och farbroderligt sätt vara litet orolig för en ung person som nyligen
inlett sina studier, så ÄR början av studietiden en unik och omtöcknande erfarenhet –
så omvälvande att man gärna ser tillbaka på
den årtionden senare. Den här erfarenheten
delar man med andra, och det är en bra orsak att delta i olika alumnevenemang för att
upprätthålla gamla vänskaper och skapa nya
över ett glas vin eller en kopp kaffe.
Alumnföreningen är allt detta: omsorg,
ansvar, träffar, nöje … När tänkande människor träffar varandra är resultatet alltid
betydelsefullt.
Ett riktigt gott alumnår 2014.
Föreningens verksamhetsledare
Pia Österman intervjuades av Antti Kivimäki
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TRUMFKORT
I ARBETSLIVET
Alumnerna ska i fortsättningen mer koordinerat
och under hela studietiden erbjuda studenterna
arbetslivskunskaper och erfarenheter.

M

ånga alumner har sett hur nyutexa
minerade akademiker ofta drabbas
av en kulturchock när de kommer ut i
arbetslivet.
Vid universitetet klarar man sig utmärkt
om man orkar lösa konstruerade problem
som kan vara mycket teoretiska och håller
sig inom det egna kunskapsområdets gränser. I arbetslivet har problemen däremot
många sidor, det finns ingen färdig rätt
lösning och man måste samarbeta med andra med olika bakgrunder.
Alumnerna har i flera års tid fungerat
som mentorer för Helsingfors universitets studenter, exempelvis vid Karriärserviceenheten och fakulteternas Coach Caféer,
men Alumnföreningen startar nu ett nytt
projekt, Trumfkortet, som kommer att utvidga och ge alumnernas arbetslivsintroduktioner en ny omfattning: alumnerna

ska bidra med sina kunskaper och erfarenhet under alla skeden av studierna.
– Hittills har verksamheten varit ganska
slumpmässig t.ex. när det gäller studiernas
början. Lärarna har främst använt alumner
från sina egna nätverk och gett dem fria
händer att tala om vad de själva vill, berättar Pia Österman som är verksamhetsledare för Alumnföreningen.
– Tanken är nu att man ska gå igenom vilka kunskaper som behövs på vilken kurs och
slutligen utvidga verksamheten så att den
omfattar hela universitetet. Utan välfungerande processer får man inte ut den bästa effekten av alumnernas frivilliga insatser.
Det behövs entusiasm i början

Under 2013 har projektet Trumfkortet planerats och testats vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. Ett problem vid
ALUMNFÖRENINGEN · MEDLEMSBREV 2014
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Jarmo Vaittinen

fakulteten är att så många avbryter studierna och väljer en annan inriktning efter
det första studieåret.
Till höstens introduktionsföreläsningar inbjöds framgångsrika alumner som
kunde berätta om sina egna erfarenheter
och också höja vetenskapsområdets status.
Alumnerna fick rådet att också identifiera
sig med de nya studenterna och deras osäkerhet med yttranden som: ”Ingen kan på
förhand veta var man hamnar i arbetslivet.” Eller ”Jag visste inte heller, men min
krokiga väg förde mig…”
– Alumnerna underströk att visst har ni
valt rätt, det behövs biovetenskaper och
kunskaper om förnybar energi, berättar
Jarmo Vaittinen som är ordförande för
Alumnföreningens delegation.
– En sådan entusiasm i början, First Year
Experience, är mycket viktig, vare sig det
gäller en ny bostad, bil eller flickvän.
Ungdomar har känsliga antenner

Efter den första entusiasmen följer ofta en
mellanperiod med tvivel. När kandidat
examen närmar sig, glömmer man varför
man studerar.
Inom projektet Trumfkortet planeras
ett system med frivilliga moduler på 10–15
studiepoäng under andra och tredje studieåret då studerande kan praktisera arbetslivsfärdigheter.
Förebilden är en ProWo-projektkurs
6
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(Promoting Working Life Competences in
University Education) som hölls 2012–2013
vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten.
Där sökte grupper av studerande lösningar
på uppdrag av olika organisationer.
Ett projekt gick ut på att hjälpa Helsingfors stads miljöcentral att hitta olika mjuka metoder att minska de olägenheter som
de fridlysta vitkindade gässen orsakar. I
sin rapport föreslog studenterna bl.a. gåsstängsel, skyltar med ”gåsfara” under häckningstiden och attitydförändringar, varför
inte göra den vitkindade gåsen till Helsingfors maskotdjur.
När man väljer de delar av projektkursen
som kan tillämpas, kan formatet mångfaldigas och användas vid alla fakulteter. Då
behövs också idéer från alumner som arbetar vid olika företag och institutioner.
– Avsikten är inte att studenterna bara
ska jobba gratis för företaget, utan det
måste finnas ett tydligt pedagogiskt mål,
säger Hanni Muukkonen som är pedagogisk universitetslektor vid Agrikulturforstvetenskapliga fakulteten.
Också företagen kan dra nytta av den
yngre generationens medverkan.
– Unga människor har känsliga antenner för problem som kanske ännu bara
ligger och pyr. Miljömedvetenhet är ett
exempel på något som de studerande redan länge hade på sin agenda, innan företagsledarna plötsligt vaknade upp och insåg att det är något som man måste ta i
beaktande, konstaterar Vaittinen.
Antti Kivimäki

SAMARBETSPROGRAM
Med sina samarbetsprogram organiserar
Alumnföreningen alumnernas frivilligarbete
och skapar mätbart mervärde i
alumnverksamheten. I pilotprogrammen kan
alumnerna verka till förmån för universitetet
på ett sätt, som är meningsfullt för dem
själva och där programmet är så nyttigt som
möjligt för universitetet och studenterna.

De högaktuella AlumnForum evenemangen arrangeras i Universitetets Solennitetssal i samband med
att intressanta personer besöker Finland. På våra
evenemang har bland annat George Soros, Al Gore,
Olli Rehn och Bengt Holmström talat till alumner och
studenter.
Symbolen Mötesplats för vetenskap och praktik
kopplas till evenemang och samarbetsprogram
som har en såväl vetenskaplig som praktisk vinkel.
Vetenskapen och praktiken inverkar på valet av
talare och hur temat behandlas.
Konstruktiv vänskap -symbolen gör det möjligt att
känna igen alumnverksamhet, där alumnerna fungerar
som kritiska vänner till fakulteterna och universitetets enheter. De ger feed-back, råd och hjälp för att
utveckla verksamheten – allt konfidentiellt.
Alumnföreningen grundades i samband med att
Universitetet år 1990 firade sitt 350-årsjubileum.
År 2015 firar föreningen åter jämna år med sin Alma

Med vilken typ av projekt kan
Ert företag ge studerande en
introduktion till arbetslivet?
www.helsinki.fi/
alumnforeningen/trumfkortet

Mater då universitetet fyller 375 år. Som en del av
universitetsgemenskapen tar vi del i att förverkliga festen och stöder de målsättningar Universitetet
ställer för jubileumsåret, bl.a. medelanskaffningen. All
information beträffande vårt jubileumsår samlar vi på
sidan www.helsinki.fi/alumnforeningen/historia.
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UNIVERSITETETS HÄLSNING
Universitetets hälsning framförs i år av
fakulteternas alumnkontaktpersoner

VÄLKOMMEN PÅ FAKULTETERNAS
ALUMNEVENEMANG

F
ALUMNERNAS KRYSSNING
PÅ SVARTA HAVET
Medlemmarna i Helsingfors universitets alumnförening och
alumnerna vid Aalto Universitet gör en gemensam kryssning
på Svarta Havet 7–14 oktober 2014.

akulteterna arrangerar allslags alumnverksamhet som fakulternas kontaktpersoner informerar om per e-post till alumnerna, på basen av det läroämne som envar
antecknat i registret att den i tiderna studerat. Du kan kontrollera denna information
via den personliga länk som vi skickat per
e-post eller fråga kontoret. Då detta medlemsbrev går i tryck är många evenemang
för 2014 ännu på planeringsskedet men
dessa vet vi redan om.

den alumni allergologian emeritusprofessori Tari Haahtela. Tiedekunta haluaa
tavoittaa kaikenikäiset alumnit, ja luvassa
onkin useita tapahtumia vuodelle 2014.
Alumniyhdistyksen kanssa järjestettäviä tapahtumia on ideoimassa aktiivisista
alumneista koostuva Lääketieteellisen
tiedekunnan ystävät -ryhmä.

■ Humanistinen tiedekunta
Tiedekunnan vuosi on täynnä toimintaa
alumneille. Syksyn merkittävin tapahtuma
on osallistuminen Helsingin Kirjamessuille lokakuun lopussa. Kirjamessuilla tiedekunta järjestää laadukasta ohjelmaa eri toimijoiden kanssa yhteistyössä toteuttavan
Tiedetori-lavan lisäksi omalla osastollaan.
Tiedekunta kutsuu mukaan alumneja ja
muita yhteistyökumppaneitaan kirjamessutunnelmaan sekä muihin alumnitapahtumiin uutiskirjeillä.

Syftet med resan är såväl att se och upp-

■ Teologinen tiedekunta
”Edistyykö uskontojen kohtaaminen?”
Tätä pohditaan teologien alumnipäivänä
8.9.2014 järjestettävässä paneelikeskustelussa. Keskustelussa sivutaan tiedekunnan
nykyistä tutkimusta ja myös yleisö saa kernaasti esittää omia näkemyksiään. Lopuksi
cocktail-tilaisuus ja vapaata seurustelua.

landhugg i Ukraina, Rumänien och Bulga-

leva på ort och ställe, att njuta och slappna

Tiedottaja Pekka Rautio

rien för att besöka Jalta, Sevastopol och

av på det mest angenäma sätt, som även

Odessa i Ukraina, Constantsa i Rumänien

att ha möjlighet att träffa nya intressanta

samt Nessebur i Bulgarien. Alla dessa stä-

människor och bredda sitt kunnande över

der anländer vi till havsvägen – en upple-

vetenskaps och yrkesgränserna.

Vi alumner reser under ledning av emeri-

militärhistoriska, strategiska och ekonomiska

tusprofessor i grekisk filologi, FD Jaakko

historia som dess nutid och framtid. Resan

Frösén samt en annan ännu obekräftad

blir en unik upplevelse fylld av kultur, musik

föreläsare från Istanbul och Bosporen till

och historia i utmärkt sällskap. Här möts

Svarta Havet. Ombord på fartyget finns

matematiker och psykolog, fysiker och eko-

under en hel vecka endast alumner – sam-

nom, teolog och humanist – alla vi tidigare

manlagt 100 personer.

studerande från Finlands toppuniversitet.

I grekernas och romarnas spår gör vi

velse man inte glömmer i första taget.
På resan diskuterar vi såväl områdets
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Se reseprogrammet på vår hemsida
och följ med!

pekka.rautio@helsinki.fi

■ Lääketieteellinen tiedekunta
Tiedekunnalla ja yhdistyksellä oli myös
tänä vuonna Lääkäripäivillä oma osasto.
Mukana oli tiedekunnan uunituore vuo-

Suunnittelija
Heidi Lehmuskumpu
heidi.lehmuskumpu@helsinki.fi

Suunnittelija
Kaija Hartikainen
hum-alumni@helsinki.fi
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■ Matemaattis-luonnontieteellinen
tiedekunta

Suosittu alumni-ilta järjestetään Kumpulan kampuksella maaliskuun puolivälissä.
Alumnit saavat ensin kiertää tunnin laitoksilla avoimet ovet -hengessä: kuunnella
luentoja, ihailla uusia laitteita ja labroja ja
keskustella tutkijoiden ja opiskelijoiden
kanssa. Tunnin mittaisessa yhteisohjelmassa kuullaan mm. valittujen nuorten tutki
joiden vauhdikkaita luentoja tutkimus
alaltaan. Lopuksi cocktail-paloja, kuohuviiniä ja vapaata seurustelua.
Suunnittelija
Marja Peltomäki
marja.peltomaki@helsinki.fi

■ Farmasian tiedekunta
Tiedekunta täyttää kymmenen vuotta.
Tämän kunniaksi järjestetään keväällä 2014
seminaari ja runsaasti erilaisia tapahtumia.

mieltä ja siinä tapahtuvaa muutosta.
Elokuvan jälkeen keskustellaan sen herättämistä ajatuksista, tunteista ja teemoista. Ensimmäisenä elokuvana esitetään
Kieslowskin Sininen keskiviikkona 12.3.
klo 16.30–19.45 Minerva-torilla. Vuoden
2014 aikana on tarkoitus järjestää yhteensä
neljä elokuvailtaa.

■ Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Toukokuussa alumnit pääsevät maastoon linturetkelle asiantuntevan oppaan
johdolla. Retki tarjoaa elämyksiä niin
aloittelijalle kuin kokeneellekin lintu
harrastajalle.
Projektisuunnittelija
Jukka T. Lehtonen
jukka.t.lehtonen@helsinki.fi

■ Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Keväällä aloittaa käyttäytymistieteellisen tiedekunnan alumneille
suunnattu elokuvakerho. Kerhossa
katsotaan yhdessä elokuvia, jotka käsittelevät mielenkiintoisella tavalla ihmisen
10
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■ Svenska social- och kommunalhögskolan
Soc&koms vänners föreningsmöte hålls
den 18 mars med start klockan 17.30 i huvudbiblioteket i Kajsahuset. Efter mötet
ordnas en guidad tur i det förnyade biblioteket samt servering i Gaudeamus Kirja &
Kahvi. Soc&koms vänner är Alumnföreningens vänförening.

Koordinaattori

Tiedottaja

Kontaktchef

Oskari Salmi

Eeva Karmitsa

Robert Runeberg

oskari.salmi@helsinki.fi

eeva.karmitsa@helsinki.fi

robert.runeberg@helsinki.fi

■ Valtiotieteellinen tiedekunta
Perinteisessä Valtsikan karnevaalissa kohotetaan karnevaaliteltat Unioninkatu 37:n
sisäpihalle. Oppiaineet ja muut yhteistyökumppanit esittelevät toimintaansa. Esiintymislavalla musiikkia, puhetta ja viihdettä toukokuisen iltapäivän ratoksi.
Suunnittelija Elina Tuusa
elina.tuusa@helsinki.fi

Reijo Kärkkäinen
reijo.karkkainen@helsinki.fi

■ Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Tiedekunta kutsuu alumneja huhtikuussa
perinteeksi muodostuneeseen avoimien
ovien päivään. Kaikki alumnit ovat tervetulleita tutustumaan Viikin kampukselle
tiedekunnan tiloihin ja toimintaan ja
luvassa on myös Yliopistolliseen eläin
sairaalaan tutustuminen.

■ Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Monet alumnimme vaikuttavat pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja niinpä
perinteinen alumni-ilta pidetään tänä
vuonna Seinäjoella. Maaliskuussa yhdessä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa järjestettävän tapahtuman
teemana on ruoan laatu ja tuotannon kestävyys. Tarjolla on tiedeiskuja, keskustelua, tietoa jatkokoulutusmahdollisuuksista
sekä ruokaa, juomaa ja vapaata seurustelua. Vuonna 2014 tiedekunta jatkaa yhteis
työtä Alumniyhdistyksen kanssa Valtti
kortti-hankkeen muodossa (katso lisää
sivuilta 5–6).

VAD ÄR ALUMNCAMPUS
OCH HUR SKILJER DET SIG
FRÅN ALUMNFÖRENINGEN?

H

elsingfors universitets Alumncampus

envar själv registrera en egen e-postadress

är en gratis webbtjänst – en nätverks

av formen fornamn.efternamn@alumni.

plattform på adressen www.helsinki.fi/

helsinki.fi. På Alumncampus kan man även

alumni. Den fungerar som en kommuni-

gå med i olika grupper, söka studiekamra-

kationskanal för evenemang, vetenskaps

ter, läsa nyheter, och ta en titt på alumn

nyheter samt för att träffa studenter, forska-

gruppernas fotografier. Via Alumn Google

re och de olika enheterna vid universitetet.

Maps ser man på vilken ort andra alumner,

Alumnkoordinatorerna Riitta Hurmerinta

som registrerat sig på Alumncampus, bor.

och Johanna Mäenpää vid Helsingfors

Som medlem av Alumnföreningen har

universitets enhet för kommunikation och

du inte automatiskt registreras på Alumn-

samhällsrelationer, ansvarar för Alumn-

campus och de alumner, som registrerat

campus och de tjänster som där erbjuds.

sig på Alumncampus, är inte automatiskt

Fakulteternas alumnkontaktpersoner

medlemmar av Alumnföreningen. Om du

informerar till sina alumner i första hand via

inte lyckas registrera till Alumncampus på

Alumncampus.

www.helsinki.fi/alumni har du sannolikt inte

Nyhetsbrevet Alumngnistan skickas åtta

registrerat dig till denna tjänst. Om du har

gånger i året till alla som registrerat sig

problem med att aktivera dina lösenord

Suvipäivikki Mikola

på Alumncampus eller är medlemmar av

lönar det sig att kontakta alumnkoordina-

suvipaivikki.mikola@helsinki.fi

Alumnföreningen. På Alumncampus kan

torerna per e-post alumni@helsinki.fi

Suunnittelija
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Årets alumn Juhana Vartiainen:

KOMMITTÉVÄSENDETS NEDGÅNG
ÄR EN AV ORSAKERNA TILL DET
LÅNGSAMMA BESLUTSFATTANDET

Å

rets alumn Juhana Vartiainen, 55,
konstaterar att Finlands statsminister i
princip har ett tillräckligt vetenskapligt stöd
för det politiska beslutsfattandet men att
stödet inte är tillräckligt väl organiserat.
På grund av dålig organisering har bland
annat det växande hållbarhetsunderskottet
skötts bättre i det övriga Norden än i Finland. ”Finland har sölat längst.”
Vartiainen är överdirektör vid Statens
ekonomiska forskningscentral, och hans
tal var ett svar på följande fråga:
Har vårt lands statsminister och regering tillräckligt vetenskapligt stöd för att
kunna hantera och analysera det ständigt
ökande informationsflödet? Hur skulle
12

ALUMNFÖRENINGEN · MEDLEMSBREV 2014

du under ideala förhållanden organisera
det vetenskapliga stödet i allmänhet och
i makroekonomiska frågor i synnerhet?
Enligt Vartiainen finns det många orsaker
till problemen i det statliga beslutsfattandet, men han nämner speciellt kommitté
väsendets förfall. Det traditionella nordiska
kommittéväsendet har tidigare varit ett utmärkt sätt att förmedla vetenskaplig kunskap till hela folket.
Nedgången har orsakats av den populism
som nästlat in sig i politiken efter kalla kriget.
En annan orsak är det politiska beredningsarbetet som ökat exponentiellt i och med EU
samt bristen på resurser och kortsiktigheten.
Vartiainen anser att kommittéväsendets för-

fall har betydande konsekvenser. ”I kommittéerna skapas en överblick och uppfattning
om vad som är bäst för nationen.” I kommittéerna samlas landets intellektuella kapital för
att arbeta för nationens bästa. Så är inte fallet
i dagens Finland. Kommittéarbetet sammanför experter från olika områden. ”Idag har vi
inte tillräckligt med forum där exempelvis
ekonomiska och socialpolitiska experter kan
interagera på ett fruktbart sätt.”
Ur folkets och medborgarnas synvinkel
vore det bättre med kommittéer i stället för
en eller två utredningsmän eller lobbygrupper. Ett gediget expertarbete och det veten
skapliga stödet det utgör vore på sin plats
också med tanke på den misstro som folk har
gentemot auktoriteter, säger Vartiainen.
När det gäller statsfinanserna leder bristerna i beredningsmaskineriet till kortsiktighet,
anser Vartiainen. De politiska partierna är
inte till någon hjälp eftersom de är svaga och
diskussionskulturen outvecklad.
Juhana Vartiainen förde fram sina åsikter ledigt och rakt på sak. Han har rykte om
sig att vara provokativ i sina tankegångar och
säregen som debattör. ”Inte är jag en provokatör,” säger han, ”det här är det svenska
tjänstemannatänkesättet.”
Kännetecknen på en svensk tjänsteman lär
enligt Vartiainen vara hornbågade glasögon
och tunna byxor i ylletyg. Må så vara, men
det kommande året kommer Vartiainens
garderob att innehålla ett mycket värdefullt
plagg, nämligen alumnmanteln.

ÅRETS ALUMN
• Född i Helsingfors 1958
• Maka professorn i matkultur
Johanna Mäkelä
• Disputerade för doktorsgraden i
nationalekonomi 1992 med rubriken
”Capital Accumulation in a Corporatist
Economy”
• Fortsatta studier vid London School
of Economics
• Forskningsassistent vid Finlands
Akademi 1984–88
• Assistent vid Nationalekonomiska
institutionen vid Helsingfors universitet
1989–90
• Forskare och specialforskare vid
Löntagarnas forskningsinstitut
1990–2001
• Forskare (1994–96, 2001) och chef
(2003–05) vid Fackföreningsrörelsens
institut för ekonomisk forskning,
Stockholm
•F
 orskningssekreterare för den av stats
ministern tillsatta EMU-arbetsgruppen 1997
• Chef för forskningsavdelningen vid
Konjunkturinstitutet 2005–2012
• Överdirektör vid Statens ekonomiska
forskningscentral, 2012–
•H
 ar klassisk musik som hobby, spelar violin

Reetta Meriläinen

MÅNDAGEN 3.3. KLOCKAN 17–19 ALUMNFORUM
TÄNK OM EKONOMISK UTVECKLING INTE GÅR
ATT FÖRUTSE?
Årets alumn Juhana Vartiainen
Universitetets Solennitetssal, Alexandersgatan 5.
Anmälan på föreningens hemsida
www.helsinki.fi/alumnforeningen
Vinservering i foajén klo 16–17, välkommen!

RETROPRYLAR GER
KONTAKT MED GULNÄBBAR

D

atavetarnas alumnförening tkt-alumni ry har de senaste åren ansvarat för
en kontroll i ämnesföreningen tko-älys
gulnäbbsorientering. Vid alumnförening
ens kontroll får de nya studenterna försöka identifiera gamla tekniska manicker,
såsom disketter och Nintendokonsoler.
”När en grupp fick till uppgift att im
provisera en teaterföreställning om en
trådtelefon, började en av studenterna
oavsiktligt samtalet: ’Hej, var är du?’ Så
snabbt faller insikten om att trådtelefonen är stationär i glömska”, säger avgående ordförande för alumnföreningen Jorma
Korkiakoski med ett skratt.

Man kommer på en intressant idé och
börjar jobba med den som företagare. Om
idén är bra kan den bli väldigt lukrativ, vilket spelföretagen Rovio och Supercell är
bra exempel på.”
Den första torsdagen varje månad träffas
datavetarna i pub Kaisla i Kajsaniemi för
att umgås och diskutera senaste nytt.
”Visst pratar vi också om annat än informationsteknik, vi är inte totala nördar.
Man kan också komma dit bara för att ta
en öl eller något annat drickbart. Alla har
ganska hektiska liv för tillfället. Den typiska medlemmen är 30–45 år och har fullt
upp med barn och karriär.”
Korkiakoski har lett tkt-alumnerna
ända sedan föreningen grundades. Hans
barn är redan så gamla att de inte kräver
all hans tid, men karriären slukar desto
mer i och med att han har blivit befordrad
och ansvarar för studieförvaltningsservicen
vid csc – it-centret för vetenskap. Så nu
är det tillfälle att ge stafettpinnen vidare.
”Verksamheten har kommit fint igång.
Den nya styrelsen är en bra kombination
av erfarenhet och nya medlemmar. Jag
tror att de kan ta oss till nästa nivå”, säger
Korkiakoski.
Antti Kivimäki

Med sitt jippo påminner tkt-alumni
de nya studenterna om livet efter universi
tetet. Alumnerna har också under alla
de fem år som föreningen varit verksam
ordnat ett evenemang (Syksyn startup),
där framgångsrika nyetablerade företagare
berättar om sina erfarenheter för stu
denterna.
Institutionen för datavetenskap på
Campus Gumtäkt har traditionellt haft
goda kontakter med arbetslivet. Under
teknikbubblan vid millennieskiftet blev
alla som förstod sig på programmering så
gott som tvingade på jobb.
”I dag är det mera startup-orienterat.

Datavetarnas alumnföreningen TKTalumni ry fungerar i tätt samarbete
med Alumnföreningen vid Helsingfors
universitet och räknar sig till en av
dess självständiga grupper.

Vad är en alumngrupp?
Alumngrupperna är separata grupper som
bildas av f.d. studerande vid universitetet. De
verkar antingen som självständiga grupper
i samarbete med eller som grupper inom
Alumnföreningen. En alumngrupp kan bildas
av alumner som har studerat ett visst ämne,
av en viss årskurs, eller av alumner som är
intresserade av ett visst tema. Gruppen kan
vara en registrerad förening eller inte.
Vad har alumngrupperna att erbjuda?
Möjlighet att bilda nätverk med andra alumner
vid Helsingfors universitet med stöd av Alumnföreningen. Stöd för att föra ett medlemsregister samt för information, marknadsföring och
planering av program.
Hur kan jag bilda en alumngrupp?
Alumnföreningen erbjuder stöd för den som
vill grunda en alumngrupp. Om du känner en
grupp alumner som är intresserade av att bilda
en egen alumngrupp inom Alumnföreningen
ska du ta kontakt med kontoret – 09-19124494
eller alumnforeningen@helsinki.fi.

KOM OCH FIRA EN ROLIG KVÄLL
Alumnfest på Restaurang Börs 3.10. klockan 18
Kvällen firas i en avslappnad stämning med god mat och
dryck ock ett bra program. På festen trivs alumner från alla
områden och av alla åldrar. Boka kvällen i din kalender.
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Ytterligar information helsinki.fi/alumnforeningen/alumnfesten

GENUSFORSKNING
TILL FRUKOST

VÄLKOMMEN ATT FIRA
INTERNATIONELLA
KVINNODAGEN

S

Helsingfors universitets Solennitetssal
fredagen 7.3.2014 klockan 16.00
Helsingfors universitets huvudbyggnad, Alexandersgatan 5, Helsingfors

Temat för årets kvinnodagsfest är FN:s

öppnas kl. 15.30 och evenemanget

milleniemål 2014. På festen får vi höra den

slutar kl. 19.
Arrangörer: Helsingfors universitet, Hel-

traditionella Helvi Sipilä-föreläsningen.
Dekan Liisa Laakso talar om årets tema

singfors universitets alumner rf, Suomen

som representant för Helsingfors univer-

UN Women - Finlands UN Women och

sitet. Prorektor Anna Mauranen öppnar

Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry.
Alumnföreningen donerat ett smycke åt

evenemanget.
På programmet bl.a. livligt musik av
Maailma-kören.
Kvällen bjuder på mousserande vin och

talarna. Smycket har tillverkats av Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS samt
Aarikka Oy. Med de medel som insamlas

en chans att diskutera, nätverka, umgås

med smycket främjar man arbetet för att

och trivas. Ta gärna med en vän. Dörrarna

motverka våld mot kvinnor.

FN:S MILLENIEMÅL FÖR 2014
• Halvera jordens fattigdom och hunger
• Se till att alla barn får gå i grundskola
UN PHOTO / D
AV
ID

• Öka jämställdheten mellan kvinnor och män
• Minska barndödligheten
• Förbättra mödrahälsan
• Stoppa spridningen av hiv och aids
• Säkra en hållbar utveckling

OH
A

• Öka samarbetet kring bistånd och handel
A
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ista tisdagen varje månad träffas Kristinas vänner för att äta frukost på restaurang Qulma i Kronohagen och diskutera
teman i anknytning till genusforskning.
”Vi har diskuterat hur könet påverkar
hur snabbt en minister avgår och hur man
ska förhålla sig till nätdiskussioner där det
framförs irriterande stereotypa tankar
om genusforskning”, berättar
Malin Gustavsson, konsult i jämställdhets- och
mångfaldsfrågor. Gustavsson har koordinerat frukostträffarna i
snart tre år.
Kristina-frukosten inleds med att alla deltagare presenterar sig och berättar om
de har någonting de vill
meddela gruppen eller en
idé om vad de vill diskutera.
En gång inspirerade en utländsk kvinna gruppen till en diskussion om hur finländarna skapar nätverk i bastun och varför
det känns främmande för en utlänning.
Oftast diskuterar man på finska och
svenska. Idén till frukostträffarna fick
Ålandsbördige Gustavsson när hon bodde
i Sverige och hade möjlighet att följa hur
man ordnade liknande evenemang där.
”Vi övervägde också lunch eller afterwork, men jag tycker att frukost tillsammans med intressanta människor är en bra
start på dagen.”
”Och själv är jag ju en morgon

människa”, säger Gustavsson med ett
skratt, ”jag skulle gärna träffas redan halv
åtta, men jag har gått med på halv nio.”
Som minst har det varit två deltagare, som mest tretton. De flesta är alumner
från Helsingfors universitets första kvinnoforskningsenhet, Kristinainstitutet som
fick sitt namn efter drottning Kristina, eller den nuvarande ämnesenheten genusforskning,
men bland deltagarna har det också funnits forskare och andra som arbetar med
eller är intresserade av jämställdhetsfrågor.
”Om någon t.ex.
tar upp ett jämställdhetsproblem som de har
stött på på sin arbetsplats
och det finns experter inom
området på plats som kan kommentera, blir det en mycket intressant diskussion”, berättar Gustavsson.
”Det är också viktigt att träffarna är så
informella som möjligt. Det räcker att
man finns på plats. Om man vill kan man
bara lyssna på diskussionen, som om man
skulle titta på morgon-tv.”
Antti Kivimäki
Kristina-frukost sista tisdagen
varje månad på restaurang Qulma,
Mariegatan 13 b, kl. 8.30–9.30.
Välkommen!
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4900

VI BLIR
ALLT FLER

5340
4400

3600

Denna tabell beskriver hur Alumnföreningens
medlemsantal ökat. För perioden 1991–2007
har man använt de siffors som angivits i års
berättelserna. Från och med 2008 har endast
sådana personer räknats som medlemmar, som
avlagt medlemsavgiften för ifrågavarande år.

Könsfördelning 7.1.2014
35% män
65% kvinnor
2450

Åldersfördelning 7.1.2014

≤ 29 år:
30–45 år:
46–65 år:

≥ 65 år:

2334

275

2228

2198

1090

2235

2230

2235

2250

2245

2200
2100

2085
1616

1900
1800

1112

1093

1024

771

1991

775

728

1992

1993

1994

1995

VI STRÄVAR
TILL 8000
MEDLEMMAR
2016

1996

1997

1998

1999

2000

2001

20 02

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

KUN KYYHKYSET KATOSIVAT. FOTO: STEFAN BREMER

TI 11.3.

• Suomen Pankin rahamuseo esittelee

Besök på Finlands Banks förnyade

rahan historiaa meillä ja muualla sekä

myntmuseum kl 16.30–17.30

Suomen Pankin toimintaa Euroopan

Snellmansgatan 2

keskuspankkijärjestelmässä. Kiertokäynnillä
esitellään myös Suomen Pankin asemaa ja
• Myntmuseet

nykytehtäviä osana eurojärjestelmää sekä

fyller 10 år och

suomalaisia maksuvälineitä taiteena.

dess interiör

• Anmälningar till det avgiftsfria musei

samt struktur

besöket gör man till föreningens kontor

har förändrats

per e-post alumnforeningen@helsinki.fi

i början

eller per telefon 09-191 24494.

av år 2014.

(Kvot på 30 alumner)

TO 17.4.

deltar även den brittiska baritonen

Birminghams symfoniker & HSO

Mark Stone och Tapiolan kuoro.

Musikhusets konsertsal kl 19.00

• Illan ohjelmassa kuullaan kolme Suo-

Mannerheimvägen 13 a

messa harvoin esitettyä kuoro-orkesteri
teosta: Holstin Hymn of Jesus, Bernstei-

ALUMNFÖRENINGENS
KULTURTRÄFFAR

• Helsingfors Stadsorkester

nin Chichester Psalms sekä Waltonin

får på våren toppbesök då

Belshazzar’n Feast.

Birminghams världskända

• Välkommen kl 18.15 för att få en

symfoni kör gör sitt urupp-

presentation om kvällens program i

trädande i Musikhuset på

Musikhusets loftfoyer

HSO:s konsert. Dirigent:

• Konsertbiljetter (20 € / 15 €) från Lippu

överkapellmästare John

palvelu senast 3.3. med biljettkategorin

Storgårds. I produktionen

”HY-alumnit” (Kvot på 50 biljetter)

TI 25.2.

• Nätti tyttö, vähän pehmee on olemassa

”Nätti tyttö, vähän pehmee”

oloa pohtiva komedia. Tarinan alla virtaa

Ryhmäteatteri kl 19.00

myytti Suomi-neidon vahvuudesta. Kovuus

Helsingegatan 25

ja pehmeys kilpaavat samassa ihmisessä.

TI 13.5.

Totalitarismista toiseen vaihtuvan hallinnon

Näytelmä on kupliva kertomus kolmen

”Kun kyyhkyset katosivat”

vainoharhaisessa todellisuudessa ihmiset

sukupolven naisista, joille uteliaana peilinä

Suomen Kansallisteatteri

joutuvat tekemään valintansa mahdotto-

toimii monikasvoinen mies.

stora scenen kl 19.00

mien vaihtoehtojen väliltä.

• I rollerna: Kaija Pakarinen,

• Välkommen kl 18.15 för att höra

Minna Suuronen, Emilia Sinisalo,

• Raila Leppäkosken ohjaama Kun kyyh-

dramaturg Eva Buchwalds presentation

Robin Svartström

kyset katosivat pohjautuu Sofi Oksasen

i Kansallisteatteris andra lofts foajé

• Välkommen kl 18.15 för att få en

menestysromaaniin. Koskettava draama

(in via huvudentrén fr.o.m. kl 18.00)

presentation om kvällens program i foajén.

aikalaiskohtaloista luo järisyttävän kuvan

• Biljetter (33 €) från Kansallisteatteris

• Johanna Freundlich har regiserat det av

• Biljetter (27 €) från Lippupalvelu eller

Viron traagisesta lähihistoriasta.

biljett-tjänst senast 14.4.

Kati Kaartinen för Ryhmäteatteri skrivna

teatern senast 14.2. med Alumnföreningens

• Tarina sijoittuu kahdelle aikatasolle: toi-

(öppet må–lö kl 9–19 tel 010 7331 331)

nya uruppförande som belönats med Venla

bokningsnummer: 7003157

sen maailmansodan saksalaismiehityksen

Alumnföreningens reservationsnummer:

och Lea.

(Kvot på 40 biljetter)

ja 1960-luvun neuvostohallinnon kaudelle.

518-66268369 (Kvot på 50 biljetter)
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Gaudeamuksen kirjakevät
PROFESSORERNAS VID HELSINGFORS
UNIVERSITET MAKOR/MAKAR RF
OCH ALUMNFÖRENINGEN 2014

F
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Immanuel Kant

Pirkko Vartiainen ym.

Puhtaan järjen
kritiikki

Johtajana kaaoksen
reunalla

Ilkka Niiniluoto ym. (toim.)

Talous ja filosofia

Kuinka selviytyä
pirullisista ongelmista?

2000 vuotta
arkkitehtuuriteoriaa

4
4/1

4
4/1

Timo Penttilä

Oikeat ja väärät
arkkitehdit

4
4/1

4
3/1

Du kan beställa dessa Professorernas makar/makor rf:s adresser för
gratulationer och kondoleanser
från Alumnföreningens kansli (eller
av styrelsemedlemmarna i Professorernas vid Helsingfors universitet
makor/makar) alumnforeningen@
helsinki.fi, 09-191 24494.

professorernas makor/makar alla förmåner som Alumnföreningens medlemmar
har, t.ex. ett varierande program och utfärder, tidningen Yliopisto och Alumnkortet.
Dessutom får de som har dubbelt medlemskap nedsatt medlemsavgift.
Vi hoppas att så många som möjligt av
medlemmarna i Professorernas vid Helsingfors universitet makor/makar rf tar
tillfället i akt och ansluter sig också till
den andra föreningen eftersom det ger nya
möjligheter.
Kaarina Tikkanen
Styrelseordförande för Professorernas vid
Helsingfors universitet makor/makar rf

Chris Stringer

Vain yksi jäi

Miten meistä tuli
ainoa ihmislaji

Tapio Markkanen ym. (toim.)

Suomalaisia
tieteen huipulla

100 tieteen ja
teknologian saavutusta

Outi Hakola, Sari Kivistö &
Virpi Mäkinen (toim.)

Kuoleman kulttuurit
Suomessa

Arja Rosenholm ym. (toim.)

Naisia Venäjän
kulttuurihistoriassa

Lisää kevään kirjoja verkkosivuillamme: www.gaudeamus.fi
Tarjous alumneille. Tilaa suoraan kustantajalta 20 % alennuksella
ilman postikuluja: tilaukset@gaudeamus.fi.
Mainitse tilauksen yhteydessä kampanjatunnus HYAL2014.
Kirjat 20 % alennuksella alumneille myös Gaudeamus Kirja & Kahvista.

Vastuullista hyy-liiketoimintaa.

öreningen för Helsingfors universitets
professorsfruar, som grundades 1950,
fick i samband med en stadgeändring 2010
det nya namnet Professorernas vid Helsingfors universitet makor/makar rf. Till
medlemmar i föreningen kallas årligen
personer vars maka/make har utsetts till
professor vid Helsingfors universitet. Föreningen har cirka 160 medlemmar.
Föreningen har som mål att ordna föredrag, besök och utfärder samt att främja
Helsingfors universitet och närstående organisationer. Professorerna inbjuds också
till alla evenemang.
Föreningen har grundat en egen fond inom Helsingfors universitets fonder. Studenter med funktionshinder får årligen understöd ur fonden. Under sin 60 år långa verksamhet har föreningen skaffat bl.a. rektorns
gyllene kedja och flygeln i huvudbyggnadens
flygelsal. I syfte att anskaffa medel säljer föreningen adresser, lyror och kort. I fortsättningen kan du även kontakta Alumnföreningen
beträffande dessa produkter.
Professorernas vid Helsingfors universitet makor/makar rf och Helsingfors universitets alumner rf har ingått ett avtal om
dubbelt medlemskap från och med ingången av 2014. Avtalet ger professorernas makor/makar möjlighet till dubbelt
medlemskap. Enligt avtalet ska Alumnföreningen sköta medlemsregistret, uppbära medlemsavgiften och ta hand om en del
av informationen. Båda parter förblir helt
självständiga aktörer.
Målet för samarbetet är att erbjuda medlemmarna så mångsidiga tjänster som
möjligt. Det dubbla medlemskapet ger

Gaudeamus Kirja & Kahvi
Kirjojen, kahvin ja ihmisten kohtaamispaikka. Terävää luettavaa ja
herkullista maisteltavaa Kaisa-talossa upeassa miljöössä!
Täällä voit tutustua Gaudeamuksen koko tuotantoon.
Vuorikatu 7, 00100 Helsinki, facebook.com/gaudeamus.kirjakahvi
ALUMNFÖRENINGEN · MEDLEMSBREV 2014
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ALUMNFÖRENINGENS MEDLEMSAVGIFT

A

lumnföreningens medlemsavgift har varit

och utveckla dess operativa kapacitet.

30 € åren 2003–2013. Föreningen har alltså

Medlemsavgiften kan avläggas för ett eller tre

inte höjt på medlemsavgiften på tio år. På grund

år eller i form av ett ständigmedlemskap. Därtill

av den prisnivåhöjning som skett under denna

kan två alumner som bor i samma hushåll nyttja

period, samt ökade produktions- och postnings

ett gemensamt medlemskap. Medlemskapet

kostnader för tidningen Yliopisto och medlems-

samt alla därtill förknippade medlemsförmåner

brevet, var föreningens årsmöte tvunget att

är personliga men ett par får endast en årgång

höja medlemsavgiften med 6€, för att garantera

av tidningen Yliopisto samt ett exemplar av

föreningens kapitaltäckning och för att bibehålla

medlemsbrev per hushåll.

ALTERNATIVEN FÖR ERLÄGGANDE AV ALUMNFÖRENINGENS MEDLEMSAVGIFT

Årligt medlemskap:

Ständigt medlemskap:

Person

Par

Ett år

36 €

52 €

Tre år

108 €

156 €

Engångsavgift

500 €

ATT GÅ MED I DE SJÄLVSTÄNDIGA GRUPPERNA

ELEKTRONISK BETALNING NU
MED ALLA BANKERS KODER

N

u kan du betala medlemsavgiften med

personliga länk du fått per e-post! Det är

koderna till alla banker som verkar i

inte alls knepigare än att använda bankgi-

Finland. Vi har skickat dig en personlig länk

ro. Skicka oss gärna meddelandet ”Med-

per e-post med rubriken ”Personlig länk till

lemsavgiftslänk” till alumnforeningen@

alumnprofilen”. Betalningen sker som i en

helsinki.fi om du inte hittar den personliga

nätbutik med personliga koder.

länken i din e-post så skickar vi den ånyo.

Om alla medlemmar som har e-post

Vi meddelar i slutet av året hur många som

adress (95% av medlemmarna) använder

använde länken och en hurudan inbespa-

den personliga länken vid betalningen kan

ring vi gjorde tack vare det.
Vi önskar att de medlemmar, som inte

vi erbjuda ett glas vin till alla deltagare
på AlumnForum, beställa ett musikuppfö-

har e-post betalar som tidigare till förenin-

rande till litteraturcirkeln och erbjuda alla

gens Nordea konto och använder den på

medlemmar en ny medlemsförmån.

räkningen angivna referensnummern så att

Visst är du så vänlig och använder den

Då du betalar medlemsavgiften med den länk, som

gruppen om ett dubbelmedlemskap – som med

beskrivs på sidan intill, kan du även välja en eller

Professorenas makar/makor rf eller Savolaisen

fler av de många grupper som står till buds. När du

Osakunnan Seniorit ry – kan du betala både deras

väljer ett guppmedlemskap ur förteckningen blir

och Alumnföreningens avgift på en gång på nätet.

du automatiskt medlem i gruppen. I fall gruppen
är avgiftsbelagd och vi kommit överens med
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Se ytterligare information www.helsinki.fi/
alumnforeningen/grupper

vi känner igen betalaren.

Instruktionerna för betalningen är samlade på sidan
www.helsinki.fi/alumnföreningen/medlemsavgift
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STUDIA GENERALIA

ALUMNFORUM:

EUROPA
PARLAMENTSVAL
Alldeles som tidigare år arrangerar vi en panel av hög

EUROOPPA
Torstaisin klo 17.00–19.00, Porthania, luentosali PI (Yliopistonkatu 3)
Luennot myös verkossa:
www.helsinki.fi/videot
Luentosarja on kaikille avoin ja
maksuton. Alustusten jälkeen
luennoitsijat vastaavat yleisön
kysymyksiin.
Lisätietoa: www.helsinki.fi/avoin/
studiageneralia
Twitter: #studiageneralia
Järjestää:
Helsingin yliopiston
Avoin yliopisto
Tervetuloa!

profil i Universitetets Solennitetssal i samarbete med
Finland i Europa rf i april 2014 i samband med val av
ledamöter till Europaparlamentet. Vi informerar mera om
programmet och datumet per e-post.

6.2. JUURET
Professori Miska Luoto: Jääkauden jälkeen
Professori Mikael Fortelius: Eurooppalaisen ihmisen alkuperä
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Kimmo Kontula
13.2. PERINTÖ
Dosentti Antti Arjava: Antiikin hailea varjo
Dosentti Eero Huovinen: Teot vai hyveet?
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Laura Kolbe

Tillställningen
fortsätter för
föreningens
medlemmar
i Tankehörnan.

20.2. ITÄ JA LÄNSI
Dosentti Heikki Mikkeli: Eurooppalainen identiteetti ja
Eurooppa-kertomukset
Professori Markku Kivinen: Eurooppa ja Venäjä
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Jaakko Hämeen-Anttila
27.2. VALTTIKORTIT
Professori Liisa Laakso: Eurooppalainen demokratia
Professori Pia Letto-Vanamo: Oikeus turvanamme
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Maija Aksela
6.3. TIEDE, TALOUS JA TULEVAISUUS
Johtokunnan jäsen Seppo Honkapohja, Suomen Pankki:
Euroopan talous: riskejä ja mahdollisuuksia
Professori Kari Enqvist: Tieteen ja teknologian Eurooppa
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Sari Lindblom-Ylänne

13.3. NOUSU, UHO VAI TUHO?
Euroopan tilanteesta keskustelemassa Ulkopoliittisen instituutin johtaja
Teija Tiilikainen, Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston
johtaja Juhana Aunesluoma sekä tutkijatohtori Timo Miettinen.
Puheenjohtajana toimii Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY)
pääsihteeri, FM Katri Korolainen
ALUMNFÖRENINGEN · MEDLEMSBREV 2014
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KOMMUNIKATION 2014

A

lumnföreningen skickar ett tryckt

programblad och gör vår kommunikation

lopp arrangerar vi evenemang med kort

marbetspartners kommunicerar, i fakul-

medlemsbrev till alla medlemmar i

mera aktuell till sin karaktär.

varsel och får ständigt nya samarbetserbju-

teterna och hoppeligen även stundvis i

början av året. I samband med det postar

danden, som vi vill informera dig om. En del

massmedierna. I oktober vajar vår flagga

vi medlemskortet.

av dessa möjligheter kommer med så kort

på Svarta Havet.

Elektroniskt kommunicerar vi på våra

varsel att vi bara hinner informera om dem

arrangerar som är öppna för allmänheten

hemsidor www.helsinki.fi/alumnforeningen

elektroniskt.

i tidningen Yliopisto. Tidingen utkommer

och med e-postmeddelanden. Vi strävar

10 gånger i året med en utgåva på 20 000

till att hålla dessa meddelanden så korta

som du hittar med sökorden ”Alumnfö-

ditt medlemskap i meritförteckningar

varav 9000 med adresserad leverans. Av

som möjligt så att du med ett ögonkast

reningen vid Helsingfors universitet”. Vi

och i samband med intervjuer? I alumn

dessa utgör Alumnföreningens medlem-

skall kunna avgöra om innehållet är relevant

använder inte denna sida till att aktivt

verksamheten i Förenta Staterna har man

mar över 5000. Alumnerna är alltså den

för dig. Meddelandet har alltid en länk till

marknadsföra våra evenemang utan låter

redan länge poängterar att universite-

viktigaste läsargruppen av tidningen ut-

en sida med ytterligare information. Du

den fungera som ett underlag för medlem-

tets bränd är en del av allas vår bränd.

över universitetets personal och studeran-

känner igen våra meddelanden genom det

marna att kommunicera.

Vårt hemuniversitet är det lärosäte där

de (även de kommande alumner).

enhetliga utseende som presenterats på

Vi informerar om alla de evenemang vi

Vi producerar tre separata omslag till

Föreningen har även en Facebook-sida

Vi hoppas att vi når dig regelbundet och

Visst kommer du ihåg att berätta om

vi studerat – som vi i tiderna valt. Dess

på ett för dig angenämt sätt och att du vid

framgång bland världens topp-universi-

tidningen Yliopisto år 2014 som adderas

behov når oss. Meddelanden till kontoret

tet – just nu plats 76 av världens 15 000

endast till medlemmarnas tidningar. I des-

eller styrelsen når oss allra bäst per e-post

universitet – avspeglas även på oss,

eller telefon. Anmälningar sker på hemsidan.

dess alumner. Vi kan som alumner göra

sa berättar vi om aktuella evenemang och

dessa sidor.

Våra e-postmeddelanden når naturligtvis

förmåner. I den inre pärmen av omslaget

bara de medlemmar, som angivit sin adress.

finns en del, som du kan ge till en bekant

Om du inte har fått ett e-postmeddelande

som inte ännu är medlem av förenin-

av oss under januari månad har vi inte en

Du stöter även på föreningens kommuni-

hang påpeka, att även vi studerat just vid

gen men som är alumn och gärna vill bli

fungerande adress till dig. Var i så fall så

kation på olika mässor, i yrkestidningar, på

Helsingfors universitet. Så gör alumnerna

medlem. Dessa omslag ersätter höstens

vänlig och kontakta oss genast. Under årets

anslagstavlor, i samband med att våra sa-

vid de andra topp-universiteten.

Medlemsbrev

Omslag

E-postbrev

universitetet en viktig tjänst, stärka dess
bränd, genom att i ett passligt samman-

Hemsida

Facebook-sida

Tiedotamme jokaiselle
jäsenelle sillä kielellä, jonka
olemme hänen rekisteri
profiiliinsa merkinneet. Jos
sait tämän kirjeen ruotsiksi,
mutta tahtoisit lukea sen suomeksi, pyydämme olemaan
yhteydessä toimistoon, niin
muutamme profiilitietojasi.
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STYRELSEN UNDER MATDATPERIODEN 2014
• Vicehäradshövning Seppo Riski (ordförande)
• Journalist Riitta Haikarainen, Helsingin Sanomat
• Marknads- och kommunikationschef Marianna Kankare-Loikkanen,
Helsingfors stadsorkester
• Prorektor Anna Mauranen, Helsingfors universitet NY
• Journalist och facklitterär författare Marjo Nurminen
• Programmerare Petrus Repo, Enemy & Sons Ab
• Projekt- och kundchef Walter Rydman, Innofactor Abp
• Kandidat i naturvetenskaperna Jaakko Suomela

Seppo Riski

• Författare, journalist och psykoterapistuderande Anja Snellman
• Viceverksamhetsledare Sari Vapaavuori, HelsingforsMission NY
• Expert Tero Vuori, IQ Benchmarking at Nokia NY
• Chef Pasi Vuorinen, Pohjola Kapitalförvaltning Ab
DELEGATIONEN UNDER MANDATPERIODEN 2014
• AFL Jarmo Vaittinen (ordförande)
• Generalsekreterare Mirjam Kalland, Mannerheims Barnskyddsförbund, (1:a vice ordförande)
• Chefdirektör Petteri Taalas, Meteorologiska institutet (2:a vice ordförande)
• Chef Taina Aaltonen, Livsmedelssäkerhetsverket Evira NY
• Verksamhetsledare Arto Aniluoto, Finland i Europa rf
• Direktör Klaus Cawén, Kone Abp
• Riksdagsledamot Christina Gestrin NY
• Vice verkställande direktör Tuula Haatainen, Finlands Kommunförbund
• Styrelseordförande Ilkka Herlin, Cargotec Abp, Baltic Sea Action Group

MEDLEMSFÖRMÅNER
Som medlem av Alumnföreningen får du
flera olika förmåner, här de aktuellaste:

• Intendent Helena Hiilivirta, Tampereen Filharmonia
Tidningen

Radions symfoniorkester (RSO) gör

• MKD, professor Juhani Juntunen

Yliopisto

olika offerter till föreningens med-

• Styrelseordförande Erkki Liikanen, Finlands Bank

presenterar

lemmar. Medlemmarna får -10% på

• Advokat Tomas Lindholm, Lindholm Wallgren Advokatbyrå Ab

aktuella ämnen

normala biljetter under våren 2014 på

• Direktör Susanna Miekk-oja, Danske Bank Abp förmögenhetsförvaltning

inom vetenskap

RSO samt rabatt på fredagsseriens

• Chefsöverläkare Kati Myllymäki, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ky NY

och forskning.

säsongkort. Enkelbiljetternas pris (utan

• Konsultföretagare Arto Ojala, Avepo Ab

Landets främsta

rabatt) 25/20 €, 12.3. och 13.3. 40/30 €.

• Verkställande direktör Hannu Penttilä, Stockmann Abp

experter ger dig

Kammarmusik-konserten och hela

• Biträdande stadsdirektör Pekka Sauri, Helsingfors stad

bakgrunden till

familjens konsert (1.4.) 7 €. Till priset

• Fri skribent och kolumnist Pekka Seppänen

olika samhälls

adderas Lippupistes serviceavgift

• Överdirektör Timo Tanninen, Miljöministeriet NY

fenomen.

(I Musikhuset 1€/biljett, på andra för-

• Riksdagsledamot Mikael Jungner

• Chef Teija Tiilikainen, Utrikespolitiska Institutet

En årgång av tidningen (värde 50 €) ingår i

säljningställen 1,50–2,50 €/biljett). Se

• Statssekreterare Pertti Torstila, Utrikesministeriet

dina förmåner som medlem av Alumnföre-

vårens konserter i RSO:s programblad

• Ansvarig ekonomist Penna Urrila, Finlands Näringsliv EK

ningen, och du får den hemskickad per post.

eller på föreningens hemsida.

• Apotekare Hannes Wahlroos, Grankulla apotek
30
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MEDLEMSFÖRMÅNER

Medlemmarna

Grundkurs i Vijñāna Jooga för alumner.

får 15 % rabatt

Kursen arrangeras i Kronohagen i Olo-tila

på en årgång

(Mauritzgatan 8–12). Grundkursen kostar

av tidningen

112€ för medlemmar (normalpris 140€).

Ulkopolitiikka.

Anmälning på föreningens hemsida.

Alumnföreningens medlemmar
får årgången för
priset 33,15 € (ordinarie pris 39 €).
Som ny prenumerant får du dessutom gratis ett valfritt
nummer av de redan utgivna tidningarna.
Priset inkluderar också digitidningen. Beställningen kan göras via kundservicen tel.
09 432 7707 eller asiakaspalvelu@ulkopolitiikka.fi eller på sidan www.ulkopolitiikka.fi/
tilaa. Kom ihåg att nämna att du är medlem i föreningen.
Tidningen är utgiven av Utrikespolitiska

Medlemmarna får -40% på visstidsprenu-

Institutet som framställer aktuell infor-

merationer av Sanoma Magazines publika-

mation om internationella relationer och

tioner. Rabatten gäller följande tidningar:

EU-frågor. Institutet inbjuder föreningens
medlemmar att delta vid olika aktuella
diskussionstillfällen som de arrangerar (se
det bifogade programbladet). Anmälningar
till dessa på föreningens hemsida.

• Aku Ankka 12 mån 52 nr 70,20 €
(norm. 117 €)
• Me Naiset 12 mån 48 nr 112,90 €
(norm. 188,20 €)
•T
 iede 12 mån 12 nr 70,20 € (norm. 117 €)
• Glorian Koti 12 mån 12 nr 69,60 €

Medlemmarna får rabatt på kurser som

(norm. 116 €)

Medlemmarna får specialerbjudanden

Vuxna 42 €, studerande/barn/pensionär/

ordnas av Helsingfors universitets utbild-

• Gloria 12 mån 12 nr 69 € (norm. 115, €)

samt rabattbiljetter till fyra föreställningar

arbetslös 35 €. Meddela i samband med bil-

nings- och utvecklingscenter Palmenia.

• Auto Bild Suomi 12 mån 20 nr 57,60 €

på Svenska Teatern.

jettinköpet att du är alumn, så kan kassan

Vi informerar om dessa per e-post.

placera oss tillsammans.

(norm. 96 €)
• Matkaopas 12 mån 8 nr 46,80 €

Alumnerna har

(norm. 78 €)

reserverats

Vi har även reserverats 40 platser på fö-

Medlemmarna för 20 % rabatt på

•E
 T -lehti 12 mån 20 nr 79,20 € (norm. 132 €)

40 platser 10.3.

reställningen Kappan 10.4. klockan 18. Esa

Gaudeamus produkter i Gaudeamus

• Glorian Antiikki 12 mån 10 nr 65,40 €

klockan 18 när

Leskinen och Sami Keski-Vähäläs komedi

bokkafé Kirja & Kahvi (Berggatan 7)

FORK goes

Kappan baserar sig på Nikolaj Gogols ab-

och 20 % rabatt och gratis frakt för

Backstage.

surda novell med samma namn. Regi: Mitja

böcker som du beställer via e-post:

Världens

Sirén. Sex skådespelare och ca 80 roller…

tilaukset@gaudeamus.fi. Medlemmarna

häftigaste

Medlemmar av Alumföreningen får biljetter

bör uppvisa medlemskortet i samband

a capella grupp ger en hel kvälls show

köpta innan 13.3. för specialpriset 26€. Med-

med uppköp. Be om kod för e-post

Beställningarna bör göras via

på Svenska Teatern.

dela i samband med inköp att du är alumn.

beställningen från föreningens kontor.

Alumnföreningens hemsida.
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(norm. 109 €)
• Hyvä Terveys 12 mån 14 nr 71,80 €
(norm. 119,60 €)
• MB 12 mån 12 nr 70,20 € (norm. 117 €)
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MEDLEMSFÖRMÅNER
ling senare i form av en ny test. Den som
gjort mest framsteg belönas
– naturligtvis!
Spinning, fitball och pardans
som nya grenar
Vi sparar varken på svett eller möda då

Förutom dessa specialkurser får du

alumnernas spinningtimmar drar igång i

som medlem av Alumnföreningen

april 2014. Börja din morgon energiskt så

UniSports säsongkort exeptionellt

orkar du hela dagen!

förmånligt (exempelvis 20 % rabatt

”Spin perus” –kursen rekommenderas
för nybörjare. Den utvecklar basuthålligheten målet är att bli andfådd utan att

ALUMNMOTION

på gruppen ”andra” för ett månads
kort på 76€).
Kortet gör det möjligt att delta i all

bli utmattad. Timmen är varierande men

den gruppträning UniSport erbju-

lugn utan häftiga spurter. Timmen är även

der, att delta i bollgrenar och träna

bra som en idrottares svettpass, eller

på gym på sex kampus: Centrum,

som bas under grundträningssäsongen –

Gumtäkt, Meilands, Otnäs, Tölö och

varför inte som en återhämtningsträning

Vik. Gruppmotionen inkluderar tiotals

för den som tränar mycket. I fall timmen

grenar med allt från BODYPUMP till

blir en succé fortsätter vi på hösten med

Kettle, jooga och salsa. Det finns

”Spin tasasyke” -kursen som är en rask

timmar varje dag från arla morgon

fartuthållighetsövning där vi strävar till att

stund till sent på kvällen. Välj din

hitta en hjärtfrekvens som möjliggör att vi

egen gren på www.unisport.fi – uppe

drar timmen i ett sträck utan vilopaus.

i vänstra hörnet på sidan väljer man

Har du en sådan där stor gymnastik-

bland ”Gruppträning och gym”. Du får

boll, en fitball, liggande i knutarna? Då

alumnrabatten med att uppvisa ditt

är det dags att återuppliva gammalt

medlemskort i samband med att du
köper säsongkortet.

Alumnernas gymträningar fortsätter

kunnande och lära sig nya när alumner-

bra igång och fortsätter 2014. Vi erbju-

efter att kursen slutat i form av självstän-

nas fitball kurs drar igång. Nu får de inre

der så väl fortsättning på de grenar som

dig träning på gymmet i Centrumkampus

mag- och ryggmusklerna arbeta. Vi gör

kurser som du får rabatt på; kropp

vi erbjudit tidigare som nya grenar och

på onsdagar klockan 12–13. Ta kontakt

inga stegserier – kursen lämpar sig för

och själ -kurser, danskurser, friidrott

tider. Alla anmälningar till såväl nya som

med kontoret i fall tidpunkten passar dig

såväl nybörjare som erfarna idrottare.

och exempelvis fitnessboxning. Ytter-

gamla kurser kan du göra via föreningens

och du vill delta. Vi är en trevlig grupp

hemsida. När kursernas tider bekräftats

av alumner i olika åldrar och från olika

damma av dansskorna och locka med sitt

fi nere i högra hörnet från campus-

informerar vi om dem per e-post till alla

studieområden. Gruppen har utlovats en

par till alumnernas pardanskurs våren

länkarna.

medlemmar.

gratis uppföljning på våren så att vi kan

2014. Läraren är vald av universitetets

påminnas om hur rörelserna egentligen

långavariga danslärare Sirpa Koivisto.

för alla vid universitetet – också för

skulle göras…

Det blir en rolig timme! Vi behöver inte

dig. Ett motionspass är ett frukt-

byta par på timmen – alla tar med ett

bart avbrott i en annars krävande

eget par.

arbetsdag, och hjälper dig uppehålla

Vårt samarbete med UniSport har kommit

Favoriterna får fortsättning

Och sen blir det dessutom dags att

Den omtyckta grundkursen i pilates får

Nästa höst startar en ny gymgrupp till

fortsättning efter att den första kursen

vilken du kan anmäla dig på föreningens

slutar i februari. Du är mycket välkommen

hemsida. Deltagarna kan denna gång

att delta i fortsättningskursen – anmäl dig

göra en konditionstest i början av kursen

på föreningens hemsida

med på föreningens hemsida.

för att sedan kunna följa med sin utveck-

www.helsinki.fi/alumnforeningen
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Kontrollera detaljer och anmäl dig

UniSport erjuder dessutom tiotals

ligare information på www.unisport.

UniSport är en kravlös motionsplats

både koncentrationen och energinivån.
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MEDLEMSFÖRMÅNER
Medlemmarna får 20 % rabatt på Finska
litteratursällskapets böcker i nätbutiken
och i affären. Medlemmarna skall uppvisa
medlemskortet i affären och på nätbutiken
www.finlit.fi/kirjat förutsätter rabatten att
man registrerar sig som kund i gruppen
”HY Alumniyhdistys”.

Tidningen Ylioppilaslehti är världen äldsta
studenttidning. Alumnerna kan göra en
årsprenumeration av tidningen (8 nummer)
till priset 19,90 € (norm. 28,50 €). Gör bes-

Närmare information om aktuella

tällningen till outi.anttila@hyy.fi och anmäl

rabatter på föreningens hemsida:

då att du är medlem av Alumnföreningen

www. helsinki.fi/alumnforeningen/

samt ditt namn och postadress.

medlemsformaner

Du kan bli medlem av Alumnföreningen på hemsidan
www.helsinki.fi/alumnforeningen eller genom att kontakta kontoret.
Alla de som beviljats rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet eller har
arbetat som forskare vid universitetet eller varit anställd där är dess alumner.

JÄSENKORTTI
MEDLEMSKORT

www.helsinki.fi/alumniyhdistys
www.helsinki.fi/alumnforeningen
www.helsinki.fi/alumniassociation

