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päätettiin
perustaa Helsingin yliopiston
350-vuotisjuhlavuonna 1990.
Vuonna 2015 yhdistys viettää
jälleen samanaikaista juhlavuotta
Alma Materinsa kanssa sen
täyttäessä 375 vuotta ja
yhdistyksen 25 vuotta. Yhdistys
osallistuu juhlan toteuttamiseen
ja tukee yliopiston juhlavuodelle
asettamia tavoitteita.
Alumniyhdistys

2

Alumnföreningen | Medlemsbrev 2015

3

25 år av akademisk gemenskap

5

Glimtar ur Alumnföreningens historia

14

Från liten förening till omfattande gemenskap

16

Årets Alumn Marja Manninen

18

En hälsning av Harvard Alumnförening

20

Alumner sedan 1640

26

Insatser för världens bästa

28

Studia Generalia

29

Lokalklubb i Berlin

30

375-jubileumsviner

32

Alumnföreningens 25-årsbal

34

Alumnernas kurs för doktorander

37

Styrelse on delegation 2015

38

Delegationens bokrekommendationer

41

AlumnForum: Riksdagsvalet 2015

42

Kulturträffar

45

Litteraturcirkel

46

Alumnresor

49

Fakulteternas Alumnevenemang

52

AlumnGolf

54

Alumnmotion

56

En ny alumngrupp

57

Medlemsförmåner

60

Kommunikation

62

Medlemsavgift och betalning

63

Kontaktuppgifter

64

Elektroniskt medlemskort

Alumnföreningen erbjuder medlemmarna en
möjlighet att återknyta kontakten till gamla
goda vänner och att delta i universitetets
vardag och arbeta för dess framgång. Alumn
föreningen är en stark och tät gemenskap,
Helsingfors universitets strategiska kumpan
och en viktig del av universitetsgemenskapen.
Redaktör Pia Österman med föreningens kommunikationsutskott. Layout:
Outi Kainiemi. Pärmbild: Caj Bremer: Promotionsdans på Mannerheimvägen på
morgonnatten, sommaren 1960 / Maija Toivanen / Helsingfors konstmuseum

Ylioppilaita vuonna 1900. sls / gustaf sandberg

Spei suae patria dedit –
vi ockupera Studenthuset 23.5.!

25 ÅR AV AKADEMISK
GEMENSKAP

E

tt kvartssekel har gått som på
vingar. Den alldeles nyligen grundade föreningen Helsingfors universitets seniorer rf firar i år sitt 25-årsjubileum. Idag är föreningen en stor och
mångsidig alumngemenskap – precis
som de grundande medlemmarna
hoppades 1990. Föreningen har varit
banbrytande inom alumnverksamheten i Finland. Dess mångsidiga
verksamhet står sig även internationellt sett.
Nu när vårt universitet firar sitt
375-årsjubileum deltar också Alumnföreningen vid Helsingfors universitet
med sina tusentals medlemmar och
många självständiga grupper i att sprida glädjebudskapet om vår högskolas

framgångar och ljusa framtid till alla
universitetets vänner.
När vår Alma Mater firade sitt
350-årsjubileum hade den inte en tvärvetenskaplig alumnförening som sitt
stöd. Studentnationernas seniorverksamhet och många mer eller mindre
officiella alumnsamfund hade förvisso
redan under årtionden säkerställt att
universitetet hade trogna vänner och
stödtrupper. Dessa samfund existerar fortfarande och utgör en viktig
kärntrupp. Alumnföreningen vill stöda deras verksamhet på alla tillgängliga sätt.
Alumnföreningen har vuxit från att
ha varit en liten förening till ett stort
samfund där medlemmarna dagligen
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Symbolen för Helsingfors universitets seniorer rf

Seniorföreningen valde 1991 en traditionell akademisk lyra som sin
symbol. Lyran har ända sedan 1700-talet symboliserat student
livet. Föreningens lyra har ritats efter lyran på en kragknapp på en
studentuniform från 1800-talet. De förgyllda knapparna förvaras i
Helsingfors universitetsmuseum. Seniorernas lyra kompletterar på
så sätt det historiska urvalet av lyrasymboler, som har sitt ursprung
i Helsingfors universitet och är kända i hela landet: lyran på student
mössan, lyrorna på magisterringarna och doktorshattarna samt
Studentkårens lyra, stiliserad enligt sekelskiftets anda.

arbetar pro bono till godo för både
nuvarande och tidigare studenter och
universitetsanställda. En skickar inbjudningar, en annan är mentor, en
tredje föreläser för doktorander, en
fjärde hjälper med bordsplaceringen på
fester och en femte planerar alumnevenemang. Hundratals alumner har
deltagit i frivilligarbetet och föreningen vill tacka dem alla.
Medlemmarna i Alumnföreningen
utgör ett brett spektrum av yrkesmänniskor från olika områden, vilket är
en stor rikedom för alumnverksamheten. Mångvetenskapligheten och
mångsidigheten är också universitetets rikedom och styrka. I den dagliga
alumnverksamheten strävar vi efter att
4
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erbjuda en öppen och interaktiv plats
där vetenskap och praktik möts.
Alumnföreningen hör till universitetsfamiljen och deltar i 375-årsjubileet genom att aktivt stödja de mål som
universitet satt upp för jubileumsåret.
Under årets lopp kommer medlemmarna att få många möjligheter att delta.
Det omfattande jubileumsprogrammet
erbjuder något för envar.
Jag vill bjuda in alla alumner att fira
ett jubileumsår i kunskapens, vetenskapens och samarbetets tecken. Som alumn
är du särskilt välkommen att delta i evenemangen, det är vårt – hela den stora
universitetsfamiljens – jubileumsår.
Verksamhetsledare Pia Österman

GLIMTAR UR
ALUMNFÖRENINGENS
HISTORIA

Föreningens första styrelse, fotad på Seniorfesten 13.9.1991. Bakre raden från vänster: förvalt
ningsråd, HR N. Seppo Koskinen, FM Katriina Bärlund, MKD, docent Timo Sahi, PD Jaakko
J. Ranta-Knuutila, PD, docent Martti Häikiö. Främre raden från vänster: FM Raija Similä, OL
Elina Kotiranta, FK, logonom Marsa Bäck och AFM Satu Sasi. På bilden saknas styrelse medlemmarna vice VD Kalle Justander, FD Laura Kolbe och PM Stig-Björn Nyberg.

1990

I samband med Helsingfors universitets
350-årsjubileum, där docent Päivi Setälä var
festmarskalk, diskuterade hon redan i början
av året med Timo och Sinikka Sahi möjligheten att grunda en förening för tidigare studenter enligt amerikansk modell (eller
egentligen var det tal om bristen på en sådan
förening och det stöd som den ger universitetet). Päivi Setälä hade som tanke att man
kunde presentera frågan om grundandet av
föreningen i samband med Seniorfesten på
350-årsjubileet. Man kom överens på förhand
om tre talturer gällande grundandet av den
nya föreningen på festen: professor Erkki

Salonen, kansler Ernst Palmén och docent
Timo Sahi.
Seniorfesten gick av stapeln på Gamla studenthuset 13.9.1990. Professor Erkki Salonen
föreslog utifrån de önskemål som framförts att
Helsingfors universitets tidigare studenter skulle gå samman till en organiserad syskonskara
som stöder universitetsledningen och vill vara
med och erövra och trygga Helsingfors universitets plats bland de 50 främsta universiteten i
världen. Kansler Ernst Palmen understödde förslaget. Överläkare Timo Sahi lovade på förenin
gen Tavastia ry:s vägnar att sammankalla till
ett förhandlingsmöte och föra ärendet vidare.
Alumnföreningen | Medlemsbrev 2015

5

Tavastia ry sammankallade till ett möte på
nationen Hämäläis-Osakunta 15.10.1990. Närvarande var 14 personer, som representerade
seniorföreningar vid nio nationer. Mötet lade
upp riktlinjerna för den blivande föreningen
och tillsatte en arbetsgrupp för de fortsatta
förberedelserna. Till ordförande i arbetsgruppen valdes Timo Sahi och medlemmarna var
Arto Alaspää, Marsa Bäck, Antti Kotiranta
och Erkki Salonen. Arbetsgruppen hade till
uppgift att utarbeta förslag till föreningens
stadgar, förvaltning och organisation och att
sammankalla till ett konstituerande möte. Arbetsgruppen lade fram ärendet för universitetets rektor Päiviö Tommila 12.11.1990.
Föreningens konstituerande möte hölls
4.12.1990 i universitetets lilla festsal. 171 personer var närvarande. Ordförande var Timo
Sahi och sekreterare var Marsa Bäck. Beslutet att grunda Helsingin Yliopiston Seniorit
– Helsingfors Universitets Seniorer fattades
enhälligt. Till ordförande valdes riksdagsrådet
Elsi Hetemäki-Olander och till vice ordförande litterära chefen Jorma Kaimio och riksdagsledamoten Ilkka-Christian Björklund.
12 personer valdes till styrelsen, som senare
valde Timo Sahi till ordförande och Martti Häikiö till vice ordförande. Efter mötet
kom universitetets rektor Päiviö Tommila och
framförde sin hälsning till den nygrundade
föreningen.

1991

Föreningens verksamhet kom raskt i gång.
Informationen om grundandet av föreningen
och dess syfte fick bred spridning genom bl.a.
akademiska samfunds medlemstidningar och
seniorföreningarna vid nationerna. Ett meddelande skickades till alla som var inbjudna
till universitetets 350-årsjubileum, till dem
som hade promoverats 1990 och delades ut vid
fakulteternas publiker. Otava lovade trycka
3 000 st. broschyrer till föreningen. Inom ett
halvt år hade föreningen 700 medlemmar och
i slutet av 1990 var antalet medlemmar 849.
75% av medlemmarna var från huvudstadsregionen (år 2015 79%).
Universitetet gav föreningen 20 000 mark i
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startstöd, som föreningen senare betalade tillbaka till fullo. I slutet av året överlät universitetet en kontorslokal i huvudbyggnaden till
föreningens disposition. Föreningen fick också
rätt att använda universitetets telefon- och
kontorsapparater avgiftsfritt.
Kontakten till universitetet upprätthölls
bl.a. genom att tidningen Yliopisto ingick i
föreningens medlemsavgift och där informerade föreningen om sin verksamhet. Föreningen
ordnade studiebesök till universitetets institutioner bland annat till Universitetsmuseet.
Justitieministeriet godkände 14.8.1991 registreringen av föreningen på namnet Helsingin
Yliopiston Seniorit, på svenska Helsingfors
Universitets Seniorer.
Seniorfesten arrangerades på Gamla studenthuset 13.9.1991. Justitieminister Hannele
Pokka utnämndes till Årets Senior och fick
som utmärkelse en seniormantel för ett år.
Manteln var Hanna Katri Hetemäkis design.
Fil.lic. Rainer Knapas utformade en egen
symbol (logo) för föreningen. Motivet till
symbolen hittades i Universitetsmuseet: lyran
på en knapp på en studentuniform. Pol. stud.
Kirsti Kaskikari valdes till föreningens sekreterare.

1992

Styrelsen beslöt att en av föreningens uppgifter är att främja Helsingfors universitetets
ställning i samhället. Bäst kan föreningen påverka i fall den har ett stort antal medlemmar,
som bäst uppskattningsvis 10 000.
Delegationen för föreningen med sina 24
medlemmar inledde sin verksamhet. Delegationen höll sitt första möte den 2.4.1992, där
rektor för universitetet Risto Ihamuotila anförde om universitetets roll och verksamhet.
Delegationens höstmöte hölls i Riksdagen,
med temat Helsingfors universitet ställning
och utmaningar. I mötet deltog 8 inbjudna
riksdagsledamöter.
Föreningen tog ställning mot ett förslag
av Undervisningsministeriets arbetsgrupp
att lägga ner Institutionen för odontologi vid
Helsingfors universitet. Ställningstagandet
skickades till Undervisningsministeriet och

gavs universitetets rektor och allmänheten till
kännedom.
Seniorföreningens stödfond (Helsingin
Yliopiston Seniorit ry:n Tukirahasto) grundades med ett grundkapital på 50 000 mark,
som finansierades med överskottet i föreningens bokslut. Föreningen samlade donationer
av företag till de första stipendierna. Fondens
namn ändrades senare till Alumnfonden. Fondens medel var enligt styrelsens beslut avsedda
för att stöda verksamheten vid Helsingfors
universitet inom forskning, bildning, undervisning och pedagogik.
Föreningen ingick ett avtal med universitetet enligt vilket föreningen fick rätt till att
tillverka och sälja minnes- och bruksföremål
försedda med universitetets logo. Intäkterna
lades till fondens kapital. Föreningens kandidat, vicehäradshövding Juha Korppi-Tommola valdes till ombudsman för Helsingfors
universitets stiftelse, vilket stärkte samarbetet
mellan seniorföreningen och stiftelsen/ Helsingfors universitet.
Gruppen för historieintresserade och gruppen
för kulturintresserade vid universitetet påbörjade sin verksamhet. Professor Matti Klinge höll
tre föreläsningar om universitetets historia för
de historieintresserade. Dessutom besökte gruppen Lappviks sjukhus och Medicinhistoriska
muséet. Föreningen gjorde ett besök till institutionen för ontologi, institutionen för veterinärmedicin, försöksdjurslaboratoriet, teologiska
fakulteten, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten och universitetets fortbildningsenhet. I
besöken deltog 5–40 föreningsmedlemmar.
Bergsrådet Yrjö Pessi valdes till Årets Senior på Seniorfesten, som hölls på Gamla
studenthuset 18.9.1992. På festen överlämnade
föreningen ett understöd på 10 000 mark till
universitetets informationsverksamhet, vilket
i sin tur möjliggjorde postningen av tidningen
Yliopisto till föreningens medlemmar.
Föreningen tog i bruk en bordsstandar och
ett rockmärke designad av filosofie licentiat
Rainer Knapas. Föreningen beslöt att göra en
enkät till medlemmarna för att utreda deras
tankar och idéer om dess verksamhet och utvecklingen av den. Antalet medlemmar var i
slutet av året 1024.

1993

Föreningen anordnade två vetenskapliga föredrag som var öppna för allmänheten. Under våren var temat ”Onko Suomella
omaa markkaa vuonna 2000” (Har Finland
en egen mark år 2000) med föreläsare prof.
Seppo Honkapohja, prof. Kirsti Rissanen
finansdirektör Kirsi Sormunen. Under
hösten var rubriken ”Karjala: menneisyyden myytti – tulevaisuuden uhka vai toivo”
(Karelen: en myt från det förgångna – ett
framtidshot eller ett framtidshopp), föreläsare prof. Hannes Sihvo, statsvet. prof. Pekka
Visuri och miljöminister Sirpa Pietikäinen. Evenemangen hade 50–60 deltagare.
Taloustutkimus Oy gjorde en medlemsundersökning åt föreningen som visade, att majoriteten av medlemmarna var äldre personer
från huvudstadsregionen: 41 % pensionärer
och 54 % Helsingforsare. De intressantaste verksamhetsformerna för medlemmarna
var föreläsningstillfällen om aktuella frågor,
studiebesök och temadagar. Av de tillfrågade ansåg 61 % att Helsingfors universitet behöver föreningens stöd för att bibehålla dess
utbildningsnivå. 53 % av de tillfrågade ansåg
att föreningens verksamhet motsvarade eller
överskred deras förväntningar.
Föreningen deltog i Universitetets rektors
lågkonjunktur-kampanj genom att uppmuntra sina medlemmar och deras företag att berätta om lediga arbetsplatser för universitetsstuderande i tidningen Yliopisto. Föreningen
deltog i Studentkårens kampanj - fadderfamiljer för utländska studenter samt studentnationernas 350-årsjubileumsinsamlingskampanj till förmån för Helsingfors universitets
kurslitteraturutlåning. Föreningen anordnade en tävling i medlemsinskaffning, vinnare
var Marsa Bäck.
Seniorfesten gick av stapeln 17.9.1993 i
samarbete med Studentkåren, som fyllde 125
år. Till Årets Senior valdes doktor i peda
gogik Liisa Joronen. I slutet på året undertecknades avtal med Oy Gaudeamus Ab om
försäljning av föreningens produkter i
Gaudeamus butiker.
Timo Sahi
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1994

Föreningen arrangerade sin
första seniorresa till Reval och Tartu i november. I
grannlandet som nyligen blivit
självständigt bekantade sig
resenärerna med universitetet
i Tartu och med Estlands historia. Föreningens litteraturcirkel inledde sin verksamhet
7.3. under ledning av FD Ritva
Sievänen-Allèn. Den blev genast mycket populär. Föreningen anordnade ett vetenskapligt föredrag Euroopan Unionin
uusi koulutusohjelma (Europeiska unionens nya utbildningsprogram).
1994

1996

Föreningen fördjupade sitt samarbete med universitetets ledning. Man
anordnade även en stor värvningskampanj som ledde till att antalet
medlemmar fördubblades. I slutet
av året hade föreningen 2582 medlemmar. Föreningen anordnade ett
diskussionstillfälle med temat
Kenelle kuuluu äänioikeus (Vem har
rösträtt). Medlemmarna hade tillfälle att gå på Helsingfors stadsorkesters konsert i Finlandiahuset och
träffade orkestermedlemmarna efter
föreställningen. Traditionen med
konsertbesök för medlemmar har
fortsatt redan i tjugo år i samarbete
med Helsingfors stadsorkester.
1996

1995

Föreningen började stödja studerande med stipendier. För detta ändamål samlade man ett grundkapital
till Stödfonden (senare Alumnfonden) med företagsdonationer. Föreningen beslutade också att den
låter tillverka produkter med universitetets flamma-logo. Intäkterna från försäljningen donerades till
studentbiblioteket. På höstens miniseminarium diskuterade man frågan Kuka pelkää tilastotiedettä (Vem
är rädd för statistik). På seminariet åskådliggjordes
kontaktytorna mellan vetenskapens autonomi, företagsvärldens behov och forskningsfinansieringen.
8
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Alumnerna gjorde studiebesök till bland annat museet
Kiasma, som öppnats samma vår, universitetsmuseet
Arppeanum och Tvärminne forskningsstation, där
alumnerna fick bekanta sig
med fältundervisning och
forskning i biovetenskaper.
Föreningen deltog också i
festkonserten Maamme-laulu 150-vuotta (Vårt land 150
år). Vid årets slut utnämnde
föreningen Jorma Ollila till
Årets Alumn och gick på julkonserten Suoloäänet enkelten (Änglarösters klara ljud).
1998

1997

1997

1995

1998

Föreningen anordnade en diskussion med temat Hyvinvointimme
edellytykset (Förutsättningarna för
vår välfärd), där välfärden granskades såväl ur juridisk som ur
näringslivets synvinkel. Litteraturcirkeln var aktiv och hade
bland annat Antti Tuuri som
författargäst. Föreningen arrangerade också i samarbete med
universitetets huvudbibliotek och
Föreningen för Helsingfors universitets professorsfruar rf en välgörenhetstillställning Venetsian karnevaalit – Sibelius kotiin
(Karnevalerna i Venedig – ta hem
Sibelius). Karnevalen hade som
syfte att samla in medel för att
köpa hem Sibelius notskrifter från
utlandet.

2000

Föreningen ordnade tillsammans med Studentkåren och universitetets karriär- och rekryteringstjänst ett seminarium om de hinder
som kvinnor möter på arbetsmarknaden och
under sin arbetskarriär. Vid höstens Alumnfest
utnämndes Tarja Halonen till Årets Alumn.
Under året fördes diskussioner om arbetshälsa
och Östersjöfrågan. Alumnerna bekantade sig
också med A.E. Nordenskiölds kartsamling.

2002

Alumnerna fick inbjudan till föreläsningsserien Studia Generalia, där temat var Kenen Suomi?
(Vems Finland?). Föreningen
anordnade serien Studia Alumnorum. På Helsinki Forum
diskuterades ämnet Dialogue
of the World – Islam in focus. I
september anordnades det första
alumnevenemanget i Lahtis,
där alumnerna besökte Helsingfors universitets utbildningsoch utvecklingscenter Palmenia
och njöt av en symfonikonsert i
Sibeliushuset. I slutet av året besökte alumnerna den renoverade
Nationalteatern och såg Nummisuutarit (Sockenskomakarna).

2000

2002

1999

1999

Vid årtusendets slut bytte
föreningen namn, för att
bättre motsvara den gällande
internationella benämningen,
till Helsingin yliopiston alumni ry – Helsingfors universitets alumner rf. Föreningen
anordnade evenemangen
Jobbsökning på Internet och
Europa på det nya årtusendet
– Finland som ordförande för
EU. I april ordnade föreningen tillsammans med tidningen Yliopisto en resa till
Venedig. Resans syfte var att
bekanta sig med stadens historia och arkitektur.

2001

2001

Föreningen ordnade föreläsningsserien Studia Alumnorum där man bl.a. behandlade kultur som en del
av vardagen och det alltid lika
aktuella förhållandet mellan
universitetet och förändringarna i arbetslivet. I februari fick
alumnerna njuta av Donizettis opera Kärleksdrycken, som
uppfördes av studenterna, och
i mars ordnade Helsingfors
universitets professorsfruar en
flygelbal. I september var det
tangokonsert med Ylioppilaskunnan Laulajat på Studenthuset. Alumnfesten i november
slog alla tiders deltagarrekord:
över 200 alumner.

2003

2003

Medlemmarna deltog i föreläsningsserierna Studia Generalia och Studia Medicina,
där ämnena bl.a. var förhållandet mellan en nations historia och dess identitet samt
sjukdomar med anknytning
till fett. Föreningen besökte bl.a. Heureka och Kristina-institutet och i september var alumnerna gäster hos
forskarkollegiet. Under året
anordnades Alumnklubbar i vinbaren Gustus&Vera
samt föreläsningsserien Studia
Alumnorum. På hösten reste
medlemmarna till S:t Petersburg för att bekanta sig med
stadens 300-åriga historia.

Alumnföreningen | Medlemsbrev 2015

9

2004

Alumnklubben anordnades sju gånger med teman;
media och samhället, den
moderna familjen, är vin de
visas dryck, det finska språkets skönhet och fasa samt
Helsingfors image. Helsingfors och dess historia
var också tema på Studia
Alumnorum- föreläsningarna, där professor Matti
Klinge och professor Riitta
Nikula föreläste. Alumnerna fick njuta av kultur på
kom-teatteris föreställning
Suomen hevonen och på den
akademiska sångkonserten
Pimeän lävitse.

2006

Föreläsningsserien Studia
Medicina tog bland annat
upp stora folksjukdomar.
På föreläsningsserien Studia
Alumnorum diskuterades
förändringarna i arbetslivet och kvinnans ställning.
Litteraturcirkeln samlade
många deltagare både på
hösten och på våren under
undervisningsrådet Raili
Malmbergs ledning. I juni
åkte alumnerna på sommarutflykt till Borgå med
stadsdirektören som värd.
I september anordnades
AlumnForum, där Förenta
staternas före detta vicepresident Al Gore talade. På

2004

2006
2005

2005

De populäraste evenemangen
var den redan väl etablerade
litteraturcirkeln och det pro
gradu-seminarium som anordnades i samarbete med Studentkåren. Deltagarna fick tips
om hur det lönar sig att arbeta
med gradun och under seminariet kartlades utmaningar,
konkreta förfaranden, och på
ett bredare plan uppfattningar,
målsättningar och planernas
genomförbarhet. På våren hade
föreningsmedlemmarna möjlighet att besöka Laila Pullinens
skulpturgård i Vanda, där
konstnären berättade om sina
verk. Vårens teaterbesök var till
Lilla Teatern.

10
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AlumnForum i november
fick vi höra George Soros,
som hör till tungviktarna i
världsekonomin.
I slutet av hösten anordnades ett tvådelat pro gradu-seminarium, där cirka
60 pro gradu-studerande från
flera fakulteter deltog under
studierådgivningspsykolog
Juha Nieminens ledning.
Helsingfors stadsorkester höll
konsert i december i Finlandiahuset, dit också alumnerna var inbjudna. Man firade
Helsingfors stadsorkesters
grundares, kompositören-kapellmästaren Robert Kajanus, 150-årsjubileum.

2007

I maj fick Economicum besök
av professor Jeremy Siegel,
guru inom nationalekonomi
och professor i finansiering vid
Wharton School. Besöket anordnades i samarbete mellan
föreningen och Nationalekonomiska institutionen vid Helsingfors universitet. Seminariet
Gradu valmiiksi (Gör pro gradun
klar) anordnades igen. Under
hösten ordnades en ny presentationsserie Suomen yhteiskunnan tukipilarit (Det finländska samhällets stöttepelare).
Under biskop Eero Huovinens ledning fick vi lära oss
om Helsingfors domkyrka och
om kyrkan i dagens samhälle.

2007

Bankdirektör Sinikka Salo var
värdinna vid presentationen av
Finlands Bank och dess ställning i Europa.
I november hölls en presentation av bibliotekstjänsterna i Helsingfors universitet på
lärocentret Aleksandria. Årets
Alumn Pekka Himanen föreläste om Elämä taideteoksena
– mitä on luova elämänfilosofia?
Livet som konstverk – vad är en
kreativ levnadsfilosofi?. Skolrådet
Kirsti Mäkinen ledde litteraturcirkeln som under året gästades av bl.a. fil.dr. Janne Saarikivi och Finlandiakandidaterna
konstnären Hannu Väisänen
och Sirpa Kähkönen.

2008

Under presentationsserien Samhällets stöttepelare fick vi bl.a.
bekanta oss med media under
chefredaktör Janne Virkkunens
ledning, med Finlands framtida utmaningar tillsammans med
statssekreterare Raimo Sailas
och med Nokia med kommunikationsdirektör Arja Suominen
som värdinna. Under året inleddes
diskussionsserien Onnellisuus
(Lycka). Först behandlades lycka
som ett neurologiskt fenomen under ledning av Juhani Juntunen
och på hösten fördes en diskussion
om hur pengar och makt inverkar på lycka, under ledning av
vicehäradshövding Seppo Riski.
Tillsammans med Studentkåren
ordnade föreningen Alumnfesten
och för fjärde gången det populära
pro gradu-seminariet.

2010

På AlumnForum samlade föreläsningen Mitä Kööpenhaminan
päätöksistä seuraa Suomelle ja
suomalaiselle? (Vad innebär besluten i Köpenhamn för Finland
och finländarna?) över hundra
åhörare. Talare var Finlands huvudförhandlare i Köpenhamn
Sirkka Haunia från miljöministeriet och wwf:s generalsekreterare Liisa Rohweder. Presentationsserien Det finländska
samhällets stöttepelare anordnades två gånger. Föreningens
medlemmar besökte Musikhuset med direktör Helena Hiilivirta som värdinna samt militärförläggningen i Sandhamn,
där värdarna var verkställande
direktör Peter Fagernäs och
rektorn för Försvarshögskolan,
generalmajor Vesa Tynkkynen.

2008

2010
2009

2009

Samhällets stöttepelare anordnades
fem gånger, bland annat vid utrikesministeriet under rubriken Ulkopolitiikka ja ulkoministeriö suomalaisessa
ajattelussa (Utrikespolitiken och utrikesministeriet i den finländska tankevärlden), i Yles Stora Smedja under rubriken Median muutos (Förändringar
inom media) och i Högsta domstolens
nyrenoverade lokaler under ledning
av presidenten för Högsta domstolen Pauliine Koskelo. Barnen var
välkomna till Astronomiföreningen
Ursa rf:s och Alumnföreningens evenemang Miten luen tähtiä? (Hur läser
jag stjärnor?) i Heurekas Planetarium,
som ordnades med anledning av det
internationella astronomiåret 2009.
Gradu-skribenter fick åter stöd av pro
gradu-gruppen.

Kursen Kestävä kehitys ja
muuttuva maailmamme (Hållbar utveckling och vår föränderliga värld) som anordnades
tillsammans med henvi lockade
både studerande och alumner.
Kursen genererade studiepoäng.
Tillsammans med UniSport deltog alumnerna i Universitetets
öppningskarneval. Åtta frivilliga alumner med motion och
välmående som intresse delade
ut hembakade kex och saft till
studenterna. Föreningen anordnade också ölprovning under
ledning av Sällskapet Ölarne. I
gruppen Konstruktiv vänskap
gav alumnerna respons på dagens
undervisning vid Humanistiska
fakulteten och funderade över
hur undervisningen kan utvecklas med tanke på arbetslivet.

2011

2011

Ordförandena för alla riksdagspartier samlades i universitetets solennitetssal för att
diskutera de viktigaste Europafrågorna inför vårens riksdagsval. På AlumnForum diskuterade Årets alumn 2010 och
2011, professorn vid mit Bengt
Holmström och eu:s kommissionär med ansvar för ekonomi- och valutafrågor Olli Rehn
om ämnet Mikä on maailmantalouden työnjako vuonna 2015?
(Vilken är arbetsfördelningen i
världsekonomin 2015?). I Presidentpanelen tävlade presidentvalskandidaterna mot varandra i
universitetets solennitetssal. Den
nygrundade första lokalklub-

ben, alumnklubben i Kouvola, besökte ars11-utställningen i
Kouvola konstmuseum Poikilo.
Alumnernas Kulturträffar, vilka
anordnades en gång i månaden
inleddes. Träffarna bjöd på aktuella föreställningar och konstnärsträffar vid olika konstinstitutioner i Helsingfors.
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2012

Helsingfors 200-årsjubileum som
huvudstad och Helsingfors titel
som designhuvudstad präglade
föreningens program. Alumnfestens tema var Kaunis Helsinki,
ruma Helsinki (Vackra Helsingfors, fula Helsingfors).
Föreläsningsserierna Studia
Medicina och Studia Humaniora
bjöd på intressanta diskussioner
för alla vetenskapsintresserade. På
programmet behandlades ämnen
som Rysslands säkerhetspolitik,
sysselsättning år 2030, mattillgångarna, mayornas domedags
profetior och skottdagen samt
Unionsgatans historia. Barn &
alumn tillställningarna bekantade medlemmarna med jordens

miljöer och tillväxtförhållanden
samt med havets mysterier.
Kristinas vänner och Helsingfors universitets muséets vänner
samlades. Alumnresor gjordes till
Petra och Aron berget och till
Taita forskningscentrum i Kenya.
Föreningen startade dubbelmedlemskaps samarbetet med Savolaiset Seniorit ry. Kulturträffarnas
popularitet höll i sig tack vare det
mångsidiga kulturutbudet.
Årets Alumn Petteri Taalas
föreläste om Ilmastonmuutos – viherhömppää vai tieteen viimeisin
sana? (Klimatförändringen – grön
goja eller vetenskaplig sanning?).
Alumnkryssningen förde oss till
Västeuropas historiska städer.

2012
2013

2013

Föreningen utarbetade en strategi för perioden 2013–2016. Målsättningen var att
uppnå ekonomisk stabilitet för att kunna
agera till förmån för medlemmarna, för att
vara en ansvarsfull strategisk partner till
universitetet och för att utveckla alumnverksamheten tillsammans med student- och
alumnsamfund för att skapa nya rutiner och
samarbetsmodeller. I början av året anordnade föreningen ENTÄ JOS (TÄNK OM)
-veckor i Tankehörnan på Aleksandersgatan.
Följande teman behandlades på tillställningarna: Entä jos hyvä veli ja sisko -verkosto
toimisi?, Entä jos tietäisit mitä työnantaja
odottaa sinulta?, Entä jos Helsingistä ei ole
metropoliksi?, Entä jos saisit tietää miten kirjat syntyvät?, Entä jos eurooppalaisilla ei ole
enää asiaa Afrikkaan?, Entä jos menisimme
laboratorion kautta salille?, Entä jos Nokia
yhä tekisi kumisaappaita? och Entä jos Face12
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book otetaan lähidemokratian välineeksi?
På tillställningarna under årets lopp diskuterades bl.a. är våra föreställningar om
Afrika felaktiga, hur förändras världen
då nya stormakter utmanar den existerande världsordningen och vilka är de globala
styrmekanismer världen behöver och hur
de genomförs. Föreningen anordnade resor till Marmarasjön och Egeiska havet
med besök i Aten och Delfi, och i Butrint, Albanien, i Montenegro, Kotor samt
i Dubrovnik, Kroatien. Alumnerna reste
också till Burma – ett land i förändring.
Föreningen anordnade åter möjlighet
till motion i samarbete med UniSport.
Utbudet bestod av dans-, pilates- och
spinningtimmar. tkt-alumnerna startade
en egen alumngrupp. Året avslutades med
glögg i de ny öppnade universitets Observatoriet.

2014

2014

AlumnForum gästades av Juhana Vartiainen
som föreläste i ämnet: Entä jos taluskehitystä ei
voi ennustaa? (Tänk om den ekonomiska utvecklingen inte kan förutsägas?). På Svenska Teatern
lyssnade alumnerna på fork och på kulturträffarna hörde vi bl.a. Birminghams symfoniorkester och Helsingfors stadsorkester. Första maj bidrog föreningen HUS genom att förse dem med
torvschampo att tvätta Havis Amanda med.
Paleoantropologi Professor Chris Stringer
(Natural History Museum, London) föreläste om Hur vi blev den enda mänskliga arten?
och Sir Anthony Kenny höll den första Georg
Henrik von Wright -föreläsning med titeln:
Rubbar antropomorfismen den äkta humanismen?
Alumnerna fick även höra Europeiska centralbankens direktör Mario Draghi föreläsa om
Europas ekonomi.
Föreningen anordnade motion för medlemmarna i form av pardans, pilates, fittball och
gym-träning. Föreningen startade alumnjooga
i Olo-tila studion och AlumnGolf i Hagalund.
Under sommaren anordnades en Alumnseglats
utanför Helsingfors med Östersjön som tema.
Kursen På toppen och i samhället anordnades av föreningen för doktorandstuderanden vid
Helsingfors universitetet. Syftet med kursen var
att bredda och fördjupa doktorandernas kunskaper om verksamheten inom det finländska
samhällets olika sektorer, vår nationalekonomiska koppling till EU och den globala ekonomin,
liksom Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.
I november diskuterade unga alumner Selfier
ur en vetenskaplig och en praktisk synvinkel,
på Alumn Take Away. Samma kväll anordnades det dans, språk och rom på kursen Kuba
tre gånger. Helsingfors och Aalto-universitetets
alumner gjorde en gemensam resa till Egeiska
havet och en grupp alumner seglade i den Kroatiska skärgården.

Vuoden alumnit
2015

YLE:n kirjeenvaihtaja,
VTM Marja Manninen

2014 VATT:n ylijohtaja, VTT
Juhana Vartiainen
2013

professori, FT Laura Kolbe

2012

pääjohtaja, FT Petteri Taalas

2011

komissaari, VTM Olli Rehn

2010 professori Ph.D., FK
Bengt Holmström
2009 kirjailija, psykiatri, LL
Claes Andersson
2007 professori, FT Pekka Himanen
2005 OTL, OTT h.c.
Jacob Söderman
2004 HTL, professori,
oikeushammaslääkäri
Helena Ranta
2003 piispa, TT Eero Huovinen
2002 kirjailija, FK Kaari Utrio
2001 arkkiatri, LKT Risto Pelkonen
2000 Tasavallan presidentti, OTK,
FT h.c., OTT h.c. Tarja Halonen
1999

komissaari, VTM Erkki Liikanen

1998

toimitusjohtaja, VTM, DI,
MSc. Jorma Ollila

1997

toimitusjohtaja, FT, dos.
Jorma Kaimio

1996

FK, rouva Eeva Ahtisaari

1995

valtioneuvos, FL
Riitta Uosukainen

1994

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

1993

SOL:n hallituksen pj, KT
Liisa Joronen

1992

vuorineuvos, MTT Yrjö Pessi

1991

kansliapäällikkö, OTT
Hannele Pokka
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Från liten förening till
omfattande gemenskap
Denna tabell beskriver hur Alumnföreningens medlemsantal ökat.
För perioden 1991–2007 har man använt de siffror som angivits
i årsberättelserna. År 1995 avlägsnades de medlemmar som inte
betalat sin medlemsavgift. Från och med 2008 har endast sådana
personer räknats som medlemmar, som avlagt medlemsavgiften för
ifrågavarande år. Åren 1997 och 2010 gjorde föreningen en lyckad
medlemsanskaffningskampanj.
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Årets Alumn Marja Manninen

Kritisk tänkande
som skyddssköld

Alumniyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Seppo Riski, Vuoden Alumni
Marja Manninen ja yhdistyksen valtuuskunnan puheenjohtaja Jarmo Vaittinen.

M

arja Manninen, utrikeskorrespondent för yle
i Moskva, har blivit utsedd till Årets Alumn
2015 vid Helsingfors universitet. Alumnföreningen
vid Helsingfors universitet beviljar hederstiteln årligen åt en person som med sin verksamhet har stött
principerna vid Helsingfors universitet och främjat
uppskattningen av akademisk utbildning.
I sitt tal på Alumnfesten på Restaurang Börs kons
taterade Manninen, att skolningssystemet i Finland
är mycket lyckat. Vi utbildar till ett kritiskt tänkande,
vilket fungerar som en skyddssköld i ett informations16
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krig. Detta leder till en skyldighet att tala sanning,
oberoende om den behagar publiken eller inte.
Angående krisen i Ukraina, konstaterar Årets
Alumn Marja Manninen, att även om nivån på utbildning i både Ukraina och Ryssland är hög – högre än många kanske tror – utbildas där inte till ett
kritiskt tänkande. Därför tar man information från
ovan som sanning. Människorna på bägge sidor av
informationskriget är lika lätta att manipulera.
I dagens kommunikation oroar Manninen sig för
bland annat twittrandet. Risken är att den första

tweeten är det som blir kvar i minnet oberoende av
informationens sanningsenlighet. I efterhand är det
svårt att rätta till sakfel. Därtill litar man för mycket på Google utan att alltid granska källan.
utrikeskorrespondenten vid yle är svar
på frågan som ställdes Årets Alumn: Var får en finländsk korrespondent de andliga resurser med vilka
man kan finna och förmedla till sitt hemland det
man själv bedömer vara rätt information i de rådande omständigheterna?
Manninen svarar: "En finländsk korrespondent
finner de nödvändiga resurserna i vårt demokratiska
och mångdimensionella samhälle och i vårt överlägsna utbildningssystem. Vi utbildas till att tänka
självständigt – vi lär oss förstå att det inte existerar
en enda sanning gällande vår omvärld och att man
bör förhålla sig kritiskt till all information. Av denna orsak är vi svårare att manipulera. Publiken vet
detta och kan också lita på det".
Talet av

Det tunga arbetet balanserar Manninen genom
att sträckläsa deckare. ”De är en motvikt till mitt
arbete. I en välskriven deckarhistoria finns en klar
intrig, en början och ett slut - en stor skillnad till
mitt arbete, som ofta kan vara väldigt kaotiskt.”
Manninen har också föreläst under deckardagarna
i Kouvola.
Manninen studerade två år vid statsvetenskapliga fakulteten och gav sig därefter in i arbetslivet.
17 år senare, år 1988, fick Manninen ett brev från
universitetet om att studierätten går ut våren 1989.
Med ett tiotal andra, som också lämnat sina studier
på hälft, gav hon sin pro gradu till granskning inom
utsatt tid och examinerades samma vår. De flesta av
de utexaminerade deltog senare i statsvetenskapliga
fakultetens promotion.

ÅRETS ALUMN
• f ödd i Sippola, student från
samskolan i Ingerois 1972
•m
 agister i statsvetenskap 1989
med avhandlingen ”Nuoret uutisja ajankohtaisohjelmien katsojina”
• inledde sin karriär som redaktör vid
en lokaltidning 1973, gick vidare till
att bli redaktör för en tidning i en
landskommun och vidare till att bli
• r adioredaktör för Yleisradio
(YLE) 1978
• redaktör för finskspråkiga nyheter
vid Sveriges Radio i Stockholm
under åren 1982–83
• radioredaktör för nyheter i
Helsingfors och redaktör för
Ajankohtainen kakkonen i
Tammerfors 1983–86
• redaktör för riksnyheterna i
televisionen 1986–90
• redaktör för YLE:s regionala
nyheter i Villmanstrand sedan
1990 med bevakning av sydöstra
Finland samt Karelska näset och
S:t Petersburg med omnejd.
Inledde sina studier i ryska 1991.
• fick journalistpriset år 2007,
utdelat av Suomen Kuvalehti
• utrikeskorrespondent för YLE i
Moskva sedan 2010

TORSDAG 19.2. KL 16.30–18.30 ALUMNFORUM
Entä jos kriittinen ajattelu ei riitä?
(Tänk om kritiskt tänkande inte är tillräckligt?)
Årets Alumn Marja Manninen
Universitetes festsal, Aleksandersgatan 5.
Anmälning på föreningens hemsida www.helsinki.fi/alumnforeningen
eller per telefon: 029 412 444
Före tillställningen klockan 15.30–16.30 bjuds det på 375-jubileumsårets vin i Festsalens foajé till de anmälda. Välkommen!

Harvard,
alumnien yliopisto

H

arvardin yliopisto ja Helsingin yliopisto
ovat melkein samanikäiset. Harvard juhli
375-vuotisjuhliaan neljä vuotta sitten. Alumnien
historia, vaikutusvalta ja rooli näissä yliopistoissa ovat kuitenkin merkittävästi erilaiset.
Kun valmistuin Helsingin yliopistosta dekaani onnitteli meitä ja toivotti meille publiikissa onnea ja menestystä tulevissa haasteissa.
Minusta puhe oli oivallinen. En ole sen jälkeen
kuitenkaan kertaakaan kulkenut Porthanian
pyöröovista.
Kun joitakin vuosia myöhemmin valmistuin
maisteriksi Harvardin yliopistosta presidentti
Derek Bok lausui meille Memorial Churchin
portailta: ”Tervetuloa! Olet yksi meistä, meillä
alkaa nyt elinikäinen yhteinen matka”.
Nuo Presidentti Bokin sanat jäivät silloin
mieleen. Mutta vasta vuosien varrella kun minulla on ollut tilaisuus ja kunnia palvella Harvardin yliopistoa monissa alumnien korkeimmissa rooleissa, olen alkanut käsittää mitä Bok
todella tarkoitti. Hän kertoi meille sen mitä
tämä instituutio syvimmiltään on. Harvard on
alumnien yliopisto.
Alumnien vaikutusvallan juuret Harvardissa
ovat syvällä ja laajalla. Harvard Alumni Association (haa) joka on alumnien katto-organisaatio
perustettiin vuonna 1840. haa:n ensimmäinen
puheenjohtajana muuten toimi John Quincy
Adams joka oli tätä ennen, harvardilaisen isänsä
lailla palvellut Yhdysvaltain presidenttinä.
Yksi merkittävistä käänekohdista oli 1850-luvun puolivälissä kun Harvard oli akateemisesti alamäessä ja jatkuvissa rahoitusongelmissa
Massachusettsin osavaltiolta tulleen rahoituksen kanssa. Samalla käytiin myös filosofista
suuntamittelöä; alumnien näkemyksen mukaan myös tieteellisessä huippuyliopistossa piti
painottua käytännöllisyys, eli sellainen tutkimus ja opetus mikä rakentaa parempaa maailmaa. Vuonna 1866 Harvardin alumnit esittivät
osavaltiolle että he ottavat vastuulleen yliopiston rahoituksen sillä ehdolla että yliopiston

18
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hallinto siirretään alumneille, pois professoreilta ja virkamiehiltä jotka olivat ajaneet
huippuyliopiston ongelmiin. Tämä ratkaisu
sopi osavaltiollekin erinomaisesti.
Ei liene pelkkää sattumaa että noista ajoista
alkoi Harvardin varsin nopea nousu globaalisti
tunnustettujen huippuyliopistojen joukkoon.
Yhteiselo alumnien ja akateemisen puolen
kanssa ei aina ole ollut ongelmatonta. Esimerkiksi 1900-luvun alkuvuosina alumnit
halusivat urheilutoiminnan voimakkaammin
mukaan yliopistokokemusta rikastamaan.
Harvardin silloinen presidenti, yksi yliopiston historian vaikutusvaltaisimmista henkilöistä, Charles Eliot vastusti tätä voimakkaasti.
Lopulta Harvardin kampukselle kohosi mm.
hieno stadion amerikkalaiselle jalkapallolle.
alumnitoiminnalla on kolme tavoitetta jotka kaikki tukevat toisiaan. Tärkein on
pyrkimys luoda kaikista alumneista aktiivisia
yliopistokansalaisia. Perustan luominen tähän
alkaa jo opiskeluaikana jolloin opiskelijat liittyvät tiiviisiin yhteisöihin joista tulee heidän koko
loppuelämänsä Harvard-identiteetin perusta.
Myös vuosikurssi-identiteetti on vahva koska
opiskelijoiden on edettävä samassa tahdissa.
Valmistuessaan harvardilaisella yliopistokansalaisella on käytössään noin 330.000 alumnin
verkosto jonka aktiivisuus on amerikkalaisessa
kontekstissakin aivan omaa luokkaansa. Harvard Clubeja on noin 200 ympäri maailman.
Jokaisella ”tiedekunnalla” (graduate schoolilla)
on lisäksi omat klubinsa. Tämän lisäksi on noin
50 globaalia eri intressien ympärille järjestettyä
virtuaalista yhteisöä (kuten naisverkostot, yrittäjyys ja niin edelleen) joiden toimintaa alumnit
tukevat. Alumnit myös palaavat kampukselle
joka viides vuosi jälleen näkemisjuhlien merkeissä. Tämän lisäksi alumnilla on käytössään
laaja kirjo alumnien globaaleja tapahtumia ja
julkaisuja kuten Harvard Magazine ja monet
muut tiedekuntien omat alumnijulkaisut.
Iloilla ja ylpeydellä voin tässä yhteydessä
Harvardin

En hälsning av en 175-årig
alumnförening
todeta että Suomessa on ollut jo vuodesta 1996
lähtien maailman aktiivisimmaksi tunnustettu Harvard Club suhteutettuna alumnipohjan
laajuuteen.
tärkeä tehtävä on vastata
yliopiston rahoituksesta. Harvardin budjetti on
noin viisi miljardia dollaria eli suurin piirtein
saman verran kuin kaikkien Suomen yliopisto
jen ja ammattikorkeakoulujen budjetit yhteensä. Vain viidesosa tästä katetaan lukukausimak
suin. Lisäksi kuudesosa tulee erilaisilta julkisilta
säätiöiltä kuten National Science Foundation.
Lähes kaikki loput on katettava alumnien lah
joituksilla sekä säätiön varallisuuden tuotoilla.
Myös säätiön varallisuuden – joka on runsaat 38 miljardia dollaria – ovat alumnit keränneet. Meillä on nyt menossa syksyllä 2013
alkanut varainhankintakampanja, Harvard
Campaign. Sen tavoite on kerätä 6,5 miljardia
dollaria. Reilun vuoden jälkeen, olemme jo yli
viiden miljardin. Tämä summa koostuu useista kymmenistä tuhansista yksittäisistä alumnilahjoituksista. Ei ole tietenkään haitaksi että
Harvardin alumneissa on 62 miljardööriä jotka muiden tapaan ovat hyvin avokätisiä alma
materinsa tukemisessa.
Alumnien toinen

tehtävä on rooli yliopiston hallinnossa. Alumnit nimittävät Harvardin
kahdesta tasavertaisesta hallituksesta toisen eli
Board of Overseersin. Toisen hallituksen joka
on nimeltään President and Fellows of the Harvard College nimittää erillinen valiokunta mutta senkin jäsenet hyväksyy lopullisesti Board
of Overseers. Nämä rinnakkaiset hallitukset
tekevät päätökset strategiasta, investoinneista
ja muista yliopiston keskeisistä asioista. Lisäksi
hallitukset auditoivat myös akateemista opetusta ja tutkimusta ja antavat siihen palautetta.
Kolmas alumnien

vielä painottaa että alumnitoiminta on Harvardissa osa yliopistoa.
Harvardilla on alumnitoiminnasta ja varainOn ehkä syytä

hankinnasta vastaava varapresidentti. Hänen yksikköönsä kuuluu noin sata palkallista
työntekijää. Lisäksi kullakin tiedekunnalla on
omat alumnihenkilökuntansa. Yhteensä alumnitoimintaa pyörittää siis useita satoja palkallisia henkilöitä. Vapaaehtoisia on eri rooleissa
kuten Harvard Clubien hallituksissa, erilaisina valmistuneiden luokkien vastaavina ja niin
edelleen yli 10 000 alumnia.
Alumnien keskeistä päätösvaltaa käyttää
haa:n globaali alumnihallitus joka myös nimit
tää Harvardin Board of Overseersin ehdokkaat.
Käytännössä alumnien korkein valta on haa:n
13 jäsenisellä Executive Committeella johon
minulla on kunnia kuulua. Oma polkuni tähän
rooliin kulki Suomen Harvard Clubin presidentistä eri haa:n valiokuntiin, sitten haa:n
Euroopan aluejohtajaksi ja haa:n globaaliin
hallitukseen. Nyt olen haa:n ylimmällä tasolla joka on mahtava näköalapaikka Harvardin
keskiössä.
Kun ensi toukokuussa Harvardin valmistujaisissa taas ryhmitytään kulkueeseen, järjestytään niin että viimeiseksi marssivat juuri
valmistumassa olevat, toiseksi viimeisenä
professorit, heidän edellään tulevat dekaanit,
kunniavieraat, hallitus ja presidentti. Kulkueen ensimmäisenä marssivat alumnit, haa:n
Executive Committeen johdolla.
Kun ensi kevään valmistujaisissa Harvardin presidentti Drew Faust perinteen mukaan
toivottaa yliopistosta valmistuvat tervetulleeksi Harvardin yhteisöön, ”nyt olette osa meitä”,
on minulla suuri kunnia olla itsekin haa:n
Executive Committeen roolissa tuolla podiumilla, Memorial Churchin portailla.
Aivan erityistä iloa minulle tuottaa kuitenkin
se että nuo sanat kuulee myös valmistujien jou
kossa vaimoni Catherine Reilly, tuleva maisteri Harvard Kennedy School of Governmentista.
Kalle Heikkinen
Member-At-Large, HAA Executive Committee
Harvard Alumni Association
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Alumner sedan 1640
är lika gammal som
universitet - 375 år. Bland dem finns nobelpris
tagare, statschefer, uppfinnare, forskare, musiker, artister, idrottsmän och affärsmän.
Majoriteten av alumnerna har gjort sitt livsverk utanför universitetet, därför är de ibland
svårt att förena dem med Alma Mater. Jubileumsåret till ära har föreningen sammanställt
Alumnernas historia
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information om våra alumner på hemsidan.
Samlingen av alumner formas under årets gång
på basen av de tips vi får av medlemmarna. Vem
tycker du att skall förenas med Helsingfors universitet? Personen bör vara avliden och hon/han
bör under sitt liv antingen ha studerat eller arbetat
vid Helsingfors universitet eller gjort någon viktig
gärning för universitetet.
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Ragnar Granit (1900–1991)
Finländsk neurofysiolog
som fick Nobelpriset 1967.

R

agnar Granit fick Nobelpriset 1967 för den
forskning han gjorde vid Helsingfors universitet. Han upptäckte hur ögat förmedlar färginformation till hjärnan. Han förstod också att nerv
cellerna kan förmedla sinnesinformation av olika
karaktär. Granits upptäckter om synprocessen
ökade den kliniska kunskapen om nervceller och
sinnesorganen.
Det var ingen självklarhet att Granit som ton
åring skulle hamna i ett mörkt rum och reta
grodors synnerver. När ”Raggen” började studera var han intresserad både av filosofi, juridik och
psykologi. En stor del av hans vänner var författare och konstnärer. Professor Eino Kaila vid Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet ledde
dock den begåvade studenten in på synforskning.
1930-talet studerade Granit både i
Oxford med neurofysiolog Sir Charles Scott Sherrington ”Old Sherry” och i Philadelphia vid världens ledande forskningscenter för synens fysiologi.
När Granit återvände till Helsingfors utvecklade
han tillsammans med Gunnar Svaetichin en ny
typ av mikroelektrod, som var helt isolerad, förutom alldeles i spetsen. Genom analyser av de
enskilda nervcellerna i näthinnan hos grodor
visade Granit att den information som näthinnan förmedlar består av olika reaktioner
som härstammar från olika celltyper.
På 1920-talet kände forskarna inte till
hur information om färgen på ett föremål förmedlas till hjärnan. Granit
ville förstå synprocessen och
hjärnverksamheten utifrån
I början av
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nervernas ”språk”. Han visste att ögats näthinna är
en del av det centrala nervsystemet och att den har
samma cellstruktur som hjärnan. Han insåg att
om man vill förstå hur synen fungerar måste man
ta reda på hur ögats näthinna fungerar.
När Granit hade publicerat sina forskningsresultat 1939 blev han erbjuden platsen som direktör för
ögonlaboratoriet vid Harvard Medical School. Resebiljetterna var redan köpta när Sverige kom med
ett motbud: Granit fick inbjudan till Karolinska
institutet. Oron för Finlands framtid och hotet
om krig 1940 påverkade Granits beslut: Biljetten
till Boston avbokades och Granit beslutade att
flytta till Sverige.
I Stockholm inrättade Granit Neurofysiologiska
avdelningen vid Medicinska Nobelinstitutet, som
blev ett framstående centrum för neurofysiologisk
forskning. På somrarna seglade familjen Granit
från Stockholm till hemtrakterna i Korpo skärgård och när Granit pensionerades återvände de
till Finland. Granit berättade senare att han hade
anhållit om svenskt medborgarskap för att kunna
segla fritt i den svenska skärgården, som bevakades under krigstiden.
Granit hade bedrivit största delen av den
prisbelönta forskningen om färgseendets
mekanismer på 1930-talet när han var professor vid Helsingfors universitets fysiologiska institution på Brobergsterrassen. När
man frågade honom om han var en
finsk eller svensk nobelpristagare
svarade han ”fifty-fifty”.

Pia Österman

K. J. Ståhlberg (1865–1952)
Professor i förvaltningsrätt, valdes till
Republikens första president 1919.

P

rofessor K.J. Ståhlberg gjorde en lång karriär
som rättsvetare, praktiserande jurist och politiker. Som professor minns man honom för hans
tydliga och heltäckande föreläsningar. Vid sidan
av undervisningen skrev Ståhlberg sex vetenskapliga artiklar och översatte två juridikböcker till
finska.
Under studietiden deltog K.J. Ståhlberg aktivt
i studentpolitiken vid Kejserliga Alexanders Universitetet som medlem i Österbottniska nationen. Han hörde till en grupp av liberala ungfinnar.
Efter sin doktorsexamen utnämndes Ståhlberg
1894 till adjunkt i förvaltningsrätt och national
ekonomi.
När en professur i förvaltningsrätt lediganslogs
vid universitetet 1906 söktes tjänsten av doktorerna K.J. Ståhlberg och Onni Taalas. De sakkunniga, före detta professorn L. Mechelin och före
detta adjunkten i förvaltningsrätt J.K. Paasikivi,
ansåg Ståhlberg vara kompetent för tjänsten, även
om de noterade svagheter när det gällde systematik och teori. Ståhlberg och Talas slöt ett gentlemannaavtal, enligt vilket Talas drog tillbaka sin
ansökan till förmån för Ståhlberg.
de meriter Ståhlberg hade
skaffat sig som rättslärd, domare,
lagberedare och professor valdes han
våren 1917 till ordförande för grundlagskommittén, som hade tillsatts för
att bereda en ny regeringsform för
Finland. Regeringsformen 1919 blev
en särpräglad kombination av
maktfördelningsmodellen och
Tack vare

parlamentarismen och gav Finlands president omfattande befogenheter bl.a. inom utrikespolitiken.
Kort efter det att K.J. Ståhlberg hade utsetts till
Republikens första president genomförde och etablerade han den regeringsform som hade beretts
under hans ledning.
Ståhlbergs presidentperiod präglades av Finlands svårigheter i början av självständigheten och
av de aktuella politiska problemen. Ståhlberg fick
utstå fientligheten hos den hårda falangen av monarkisterna och Mannerheims anhängare och som
överbefälhavare för armén var han i ständig konflikt med officerskåren. Ståhlberg hade bekymmer
bl.a. med att verkställa det fredsfördrag som hade
slutits i Dorpat 1920 och med att dra tillbaka de
finländska trupperna i östra Karelen.
ansågs Republikens första presidents arbetsrum var en sådan nationalskatt att
man beslutade bevara den ursprungliga inredningen. Staten löste in Ståhlberg-museets lösöre
och bibliotek, som överläts till Helsingfors universitet. Rummet finns numera till påseende i Högsta
förvaltningsdomstolens lokaler.
Efter presidentperioden erbjöds Ståhlberg
tjänsten som kansler vid Helsingfors universitet, men han konstaterade att efter att
ha blivit kvitt officerarna ville han inte ha
studenter till sitt förtret och valde att bli
äldre medlem av lagberedningen. Ståhlberg
gjorde en betydande insats i lagberedningsarbetet under ytterligare några
decennier.
På 1950-talet

Pia Österman
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Elva av Finlands presidenter har universitetsbakgrund,
åtta av dem vid Helsingfors universitet.
President K.J. Ståhlberg disputerade för doktorsgraden
1893 vid Kejserliga Alexanders Universitet och var
professor i förvaltningsrätt
vid universitetet 1908–1918.
President L.Kr. Relander
disputerade 1914 och var assistent vid Lantbruksekonomiska försöksanstaltens växtodlingsavdelning 1908–1917.
President P.E. Svinhufvud
blev juris utriusque kandidat
1886 och president R. Ryti
blev juris kandidat 1914

vid Helsingfors universitet.
Marskalk Gustaf Mannerheim
skrev som student in sig vid
Historisk-filologiska avdelningen och promoverades till
hedersdoktor vid Helsingfors
universitet 1919.
President J.K. Paasikivi disputerade för juris utriusque
doktorsgraden 1901 och var
lektor i finska vid Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet 1899–1902,
adjunkt i förvaltningsrätt och
nationalekonomi 1902–1903

och kurator för Tavastländska
nationen 1901–1902. President U.K. Kekkonen blev
juris doktor 1936 och var
chefredaktör för tidningen
Ylioppilaslehti 1927–1928.
President T. Halonen avlade
juris kandidatexamen vid Helsingfors universitet 1968 och
var socialpolitisk sekreterare
och generalsekreterare i Finlands studentkårers förbund
1969–1970. Alumnföreningen
utnämnde henne till Årets
Alumn 2000.

Maria Jotuni (1880–1943)
En global raritet: kvinna och pjäsförfattare.

J

otuni hör till mästarna både som novell- och
romanförfattare. Hon behövde inte vänta på
beundran från de efterlevande generationerna,
utan räknades redan tidigt till de mest betydande
författarna i Finland. Jotuni fick Aleksis Kivi-priset 1938 och hon vann en tävling som Finlands
Dramatikerförbund hade utlyst strax före vinterkriget.
Maria Haggrén föddes i Kuopio i en familj där
man kände till och understödde Minna Canths
tankar. Maria hörde ännu till den generation kvinnor som fick avlägga studentexamen endast med
specialtillstånd, ”med dispens för sitt kön”. Den blivande författaren inledde sina studier vid Helsingfors universitet 1900 med att lyssna på föreläsningar i litteratur. Hon blev också aktiv
inom den Savolax-karelska nationen, där
hon umgicks med bl.a. Edvard Gylling, Otto Manninen, Viljo Tarkiainen och, i ett senare skede, Joel Lehtonen, som hon kände sedan skoltiden.
Maria valdes redan under den första våren
till nationens tidningskommitté.
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Efter studierna hade Jotuni ett högt anseende i
de litterära kretsar som hon hade anslutit sig till
under sin tid i nationen. Den andra novellsamlingen Kärlek (1907) fick mycket uppmärksamhet, om än inte enbart positiv. Jotunis produktion väckte debatt i offentligheten, vilket satte fart
på hennes berömmelse. Det trycktes snart en ny
upplaga av novellsamlingen och den översattes
till svenska. Översättningen lästes av den tidens
mest betydande opinionsbildare i Danmark, Georg Brandes. Han tyckte om Jotunis samling och
uppmuntrade henne att använda sin begåvning till
större verk.
Jotunis senare verk väckte också oftast polemik.
Romanen Vardagsliv (1909) beskylldes för att
vara ”rå” och ”oanständig”, även om många
kritiker berömde den. Jotunis pjäs Mannens revben (1913) blev en stor succé, och
har bevarat sin popularitet i teatrarnas
repertoarer. I dag är hennes kändaste verk
antagligen ändå Ett vajande hus som utgavs
postumt 1963.
Pirjo Lyytikäinen

Gaudeamus onnittelee
25-vuotiasta Helsingin yliopiston
alumniyhdistystä!
Tarjoamme Alumniyhdistyksen jäsenille
Suomalaisia tieteen huipulla -kirjan hintaan 15 € (ovh 36 €).
Suomalaisia tieteen huipulla kertoo sata
suomalaisen tutkimuksen menestystarinaa,
jotka ovat kiinnostavia, hauskoja ja yllättäviäkin. Menestyneitä tieteentekijöitä on
Suomessa noussut niin aateliskartanoista
kuin matalista majoistakin. Tarkoin valitussa
joukossa on mukana monia Helsingin
yliopiston kasvatteja.
Muistathan myös Gaudeamuksen
jatkuvat edut Alumniyhdistyksen
jäsenille:

Tilausohjeet: Voit ostaa kirjojamme jäsenhintaan Gaudeamus Kirja & Kahvista (Vuorikatu 7)
tai tilata niitä sähköpostitse osoitteesta tilaukset@gaudeamus.fi. Tilauksiin ei lisätä postikuluja.
Jäsenedun saadaksesi näytä kaupalla jäsenkorttiasi ja sähköpostitilauksissa mainitse kampanjakoodi
Hya25. Suomalaisia tieteen huipulla -tarjous on voimassa maaliskuun 2015 loppuun asti ja –20 %:n
jäsenetu koko vuoden 2015.
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ALUMN – DONERA FÖR
VÄRLDENS BÄSTA
Helsingfors universitets medelsanskaffningskampanj för
375-årsjubileet har kommit bra igång. Målet är att samla in
25 miljoner euro, och i början av 2015 hade universitetet fått
in nästan 6,5 miljoner. Statens motfinansiering kan rentav
fyrfaldiga effekten av donationerna.

V

etenskaplig forskning och samarbete mellan
aktörer är nycklarna till hållbar välfärd, radikala innovationer och företagsverksamhet. Helsingfors universitet firar sitt 375-årsjubileum 2015 och vill
med jubileumsårets initiativ ytterligare stärka det
finländska samhällets framgångsfaktorer och investera i framtida kunnande.
Alumnföreningen hoppas att alumner, partner
och hela det finländska samhället vill medverka i att
bygga upp en hållbar välfärd.
– Även vi alumner vill att forskningen och undervisningen vid Helsingfors universitet ska vara
av bästa kvalitet. Alumnföreningen medverkar i
både jubileumsårets program och i den för universitetet viktiga medelsanskaffningskampanjen, säger
Alumnföreningens styrelseordförande Seppo Riski.
– En lyckad medelsanskaffning hjälper universitetet sköta sina uppdrag – forskning och undervisning
– ännu bättre, som det anstår ett av de främsta universiteten i världen, fortsätter Riski som också sitter i
kampanjkommittén för medelsanskaffningen.
Obunden extern finansiering möjliggör nya initiativ. Styrelseordföranden för Cargotec Abp Ilkka Herlin, som är ordförande för kampanjkommittén, anser
25 miljoner euro vara ett realistiskt mål trots det ekonomiska läget i Europa. Herlin uppmanar företagen

att bidra, och säger att hela Finland vinner på att samarbetet mellan företagen och universiteten fördjupas.
Riski bekräftar att samarbete är värdefullt.
– Det finns många sätt att stödja universitetet. Vid
sidan av donationer kan alumnerna hjälpa universitetet genom att till exempel ställa upp som mentorer
för studerande eller bygga upp ett samarbete mellan
sin arbetsgivare och universitetet. Universitetets
alumner hade också en viktig roll i jubileumsinsamlingen då universitetet fyllde 350 år och även i medelsanskaffningskampanjen 2010–2012.
– Alumnerna stod för mer än en fjärdedel av Helsinki Insight-kampanjens resultat på 22 miljoner
euro, säger kontaktchef Pia Dolivo.
375-årsjubileets medelsanskaffningskampanj leds
av kansler Thomas Wilhelmsson. Förutom ordförande FD Ilkka Herlin och alumnföreningens
styrelseordförande, vicehäradshövding Seppo Riski
består kampanjkommittén av nio av universitetets alumner och vänner med tunga meriter inom
samhälleligt beslutsfattande, näringsliv, media och
föreningsverksamhet. En donation till Helsingfors
universitets fond 375-Framtidsfonden är en donation till vetenskapens kärna. Donationerna stöder
Helsingfors universitets ställning som ett av världens
främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet.

Kom med och donera
kampanj stöds av statens motfinansiering som mångfaldigar effekten av donationerna. En allmän donation till universitetets fond
375-Framtidsfonden kan fyrfaldigas med hjälp av
statens bidrag. Donationer på minst 10 000 euro
kan riktas till något av universitetets tio utbildningsområden. Det går enkelt och smidigt att
donera på adressen onlinedonation.helsinki.fi.
Det går också att donera med ett gåvobrev, varvid
Jubileumsårets

donationen ska betalas in på universitetets kampanjkonto FI37 1660 3001 0767 62. Läs mer och
gör en donation www.helsinki.fi/insight-sv/
Inom ramen för den statliga motfinansieringen
investerar staten ett visst belopp i universitetets
grundkapital för varje donerad euro som inflyter
under perioden 1.11.2014–30.6.2017. Beloppet är
högst 3 euro per donerad euro och 150 miljoner
euro för universiteten sammanlagt.
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STUDIA
GENERALIA
KEVÄT 2015

MUUTTUVAT
MAAILMANKUVAT
Torstaisin klo 17.00–19.00
Porthania, PI (Yliopistonkatu 3)
Luennot myös verkossa suorina
lähetyksinä ja jälkikäteen:
helsinki.fi/videot
Suoria verkkoluentoja voi
seurata myös Etelä-Karjalan Kesäyliopistossa Lappeenrannassa,
Keravan Opistossa, KiantaOpistossa, Kuhmon kansalaisopistossa ja Lahden oppimiskeskus
Fellmanniassa.
Lisätietoa:
helsinki.fi/avoin/studiageneralia
Twitter: #studiageneralia
Järjestää: Helsingin yliopiston
Avoin yliopisto
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

5.2. KAIKEN ALKU
Professori Kari Enqvist: Ensimmäinen sekunti
Tutkijatohtori Lauri Wendland: Aineen olemus
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Pirjo Hiidenmaa
12.2. LUONNON JÄRJESTYS
Akateemikko Irma Thesleff: Monimuotoisuus syntyy
solujen välisestä viestinnästä
Dosentti Tomas Roslin: Lantakuoriainen maailmankaikkeudessa
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Hannu Sariola
19.2. IHMISYYDEN ALKU
Dosentti Heta Gylling: Onko ihminen erityinen?
Professori Kai Kaila: Milloin ihmisestä tulee yksilö?
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Markku Löytönen
26.2. KOTI, USKONTO, ISÄNMAA
Dosentti Anu Lahtinen: Perheen aika
Professori Sami Pihlström: Miksi uskonnot ovat?
Dosentti Juhana Aunesluoma: Nationalismin monet kasvot
Tilaisuuden puheenjohtaja: Dosentti Hannele Cantell
5.3. OMISTAMISEN OIKEUS
Akatemiaprofessori Martti Koskenniemi: Valtiovalta ja yksitysomistus
Dosentti Minna Ruckenstein: Voiko jakamalla omistaa?
Tilaisuuden puheenjohtaja: Tutkimusprofessori Mika Pantzar
12.3. MIKÄ ON NORMAALIA?
Ylilääkäri Kaisla Joutsenniemi: Mitä sukupuolta olet?
Dosentti Antti Häkkinen: Kuinka vanha olet?
Professori Simo Vehmas: Oletko vammainen?
Professori Salla Kurhila: Mikä on äidinkielesi?
Yliopistonlehtori Raisa Valve: Mitä syöt?
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Jouko Rikkinen

LOKALKLUBB:
BERLIN
Alumnföreningen och Finlandsinstitutet
i Berlin samarbetar 2015–2016 och lansera
en alumnklubb i Berlin.
Klubben sammanträder regelbundet
två gånger per år i maj och i november.
Det första tillfället arrangeras 6.5.2015
kl. 17.00–19.30. Välkommen!

Plats: Finlandsinstitutet i Tyskland,
Georgenstr. 24 (2: a vån.), 10117 Berlin
Anmälningar på föreningens hemsida
eller till kontoret.

Vi börjar med att avnjuta förfriskningar och bekantar oss med
varandra varefter vi ger ordet åt
en aktuell forskare. Därefter har
vi tid att planera klubbens program tillsammans med föreningens verksamhetsledare. Vi avslutar
med fri samvaro. För de hågade
erbjuds det en möjlighet att bekanta sig med Institutet och dess
verksamhet. Föreningen bjuder på
förfriskningar.

Vad är en lokal Alumnklubb?

En lokal Alumnklubb är en grupp tidigare
studerande vid Helsingfors universitet som
sammankommer lokalt. Klubbarna är delar
av Alumnföreningen vid Helsingfors universitet. Klubben är ett sätt att bedriva lokal
alumnverksamhet var som helst i världen.
Ifall det finns många alumner och vänner
av universitetet på din hemort kan du ta
kontakt med verksamhetsledaren och få
hjälp med att komma igång.

375-JUBILEUMSVINER
Alumnföreningen har deltagit i förberedelserna
inför universitetets 375-årsjubileum genom att
välja europiska ekologiska viner av hög kvalitet
som jubileumsvin. Vinerna serveras och ges
som gåva under jubileumsåret.

375vittvin

375rödvin

Österrikiskt
SONNENMULDE
RIESLING 2013, ekolo
giskt (AT-BIO 402) vitt
vin av druvan Riesling.
Rekommenderas till
lätta sallader, kall
buffé, lätta kötträtter
och lax.
Serveringstemperatur: 12°C.
Pris: 15,48 euro/flaska
(inklusive alla skatter
även moms) + fraktkostnader

Österrikiskt
SONNENMULDE
BLAUFRÄNKISCH 2012,
ekologiskt (AT-BIO
402) rött vin av druvan
Blaufränkisch.
Rekommenderas till
sallader, lätta kötträtter,
rostbiff och buffé.
Serveringstemperatur: 18°C.
Pris: 15,48 euro/flaska
(inklusive alla skatter
även moms) + frakt
kostnader

375-viner försedda med en
jubileumsflaskkrage

(etiketten innehåller inte 375-loggan)
Italienskt ARMONIA,
ett harmoniskt rödvin
från Toscanas kust som
framställs med ekologiska metoder. Druvsorterna i detta vin är Merlot,
Alicante och Syrah.
Rekommenderas till grillad kyckling, köttfärs med
svamp och grillat kött.
Serveringstemperatur: 18°C.
Pris: 21,60 euro/flaska
(inklusive alla skatter
även moms) + frakt
kostnader

CHAMPAGNE HENRI GIRAUD, ESPRIT
DE GIRAUD. Denna
fantastiska champagne kommer från den
lilla byn Ay i hjärtat av
champagnedistriktet.
Blandningen är 70 %
Pinot Noir och 30 %
Chardonnay. En mycket
lättdrucken champagne med spröda sammetslika bubblor…
Serveringstemperatur: 12°C.
Pris: 40,80 euro/
flaska (inklusive alla
skatter även moms) +
fraktkostnader

The Sonnenmulde Estate Winery
är ett litet familjeföretag i Gols i
Burgenland vid sjön Neusiedler See.
Sedan 2007 har alla deras viner framställts med ekologiska metoder.
30
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SKATTEPRAXIS
FÖR VINERNA

BESTÄLLNING
Även du kan beställa jubileums inerna i ett parti av sex flaskor/
v
produkt. Jubileumsvinerna beställs
på föreningens hemsida
www.helsinki.fi/alumnforeninge
Föreningen anordnar ett tillfälle för avhämtning av
beställda viner 27.2. klockan 15–19 i foajén i Helsingfors universitets huvudbyggnad (nya sidan, Fabiansgatan 33). Ifall du kan avhämta vinerna vid denna
tidpunkt är fraktkostnaderna för vinet 1 euro / flaska
och minimibeställningen 6 flaskor. Vinerna bör beställas på föreningens hemsida före den 20.2. kl. 12.
Du kan även beställa vinerna direkt hem. Uppmärksamma då att vinerna endast kan kvitteras av
en myndig person vardagar mellan kl. 8–16. Då man
beställer vinerna hem är minimibeställningen 12
flaskor och då gäller de allmänna fraktkostnaderna,
exempel i tabellen nedan.
Priset är momsfritt när köparen är ett företag med
FO-nummer. Minimibeställningen för ett företag
är 6–12 flaskor per produkt. Kostnaderna för frakt
debiteras på samma räkning som produkterna före
leveransen till den adress ni har angivit.
EXEMPEL PÅ FRAKTPRIS I FINLAND:

Fraktpris inom Ring III
12 flaskor

3,70 / flaska

18 flaskor

2,70 / flaska

24 flaskor

2,30 / flaska

30 flaskor

1,95 / flaska

36 flaskor

1,50 / flaska

över 42 flaskor

1,00 / flaska

Fraktpriserna specificeras alltid på räkningen.

Vinerna levereras av företaget WineHouse. När du
använder WineHouse Oű:s
service kan du försäkra dig
om att EU:s och Finlands
lagar och förordningar följs
och att accisen på accispliktiga varor betalas på
behörigt sätt.
Enligt EU:s regelverk
gäller fri rörlighet för alla
varor, också accispliktiga
produkter (t.ex. alkohol),
inom EU-området. Det
innebär att alla företag
och enskilda personer har
möjlighet att köpa varor
från EU:s medlemsstater.
Företag har likaså rätt att
sälja sina produkter till alla
EU-länder.
Enligt EU:s förordningar
och Finlands skattelagar
ska accisen på accispliktiga varor som har köpts
i ett annat medlemsland
betalas till det land där
produkterna kommer att
konsumeras. Accisen på
jubileumsvinerna är debiterad och de är redovisade
till den Finländska staten.
Kontaktuppgifter
till WineHouse:
Nappe Andler
+358(0)40 501 2525
nappe.andler@
winehouse.ee

ALUMNFESTEN

Alumnföreningens 25-årsbal
23.5. på Studenthuset
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Caj Bremer: Promotionsdans på Mannerheimvägen på morgonnatten, sommaren 1960 / Maija Toivanen / Helsingfors konstmuseum

D

et är dags för gemensam fest! I maj 2015
återvänder föreningen till den plats där
allt började för 25 år sedan. Beslutet att grunda den nuvarande Alumnföreningen med
dryga 5 500 medlemmar fattades på Seniordansen i Studenthuset 1990. Kom med i den
glada skaran av hundratals alumner och firar
i vårliga tecken. Vi är ju alla en del av samma
universitetsfamilj.
Filharmooninen Viihdejousikko (hso) uppträder och spelar evergreens som
vi kan dansa till. I salarna på övre våningen är
buffén dukad och det bjuds på 375-jubileumsviner. I ”studion” kan man låta sig fotograferas med sitt sällskap och föreviga festminnena.
Valet av Årets Alumn är en av kvällens höjdpunkter. Den ljusa vårkvällen kulminerar i ett
överraskningsprogram vid midnatt.
Denna fest lönar sig att delta i oberoende av
ålder eller bransch – gammal som ung, jurister
och humanister. Kom i sällskap eller ensam
– alla ”lättfotade” som vill får dansa liksom
även de icke dansanta. Att dansa och har roligt är lyckligtvis egenskaper som alla akademiska medborgare har.
Den virtuosa

Anmäl dig på föreningens hemsidor
www.helsinki.fi/alumnforeningen
eller på numret 029 412 4494.
och fladdrande fållar
kröner feststämningen.
Mörka kostymer

Alumnföreningen anordnar en danskurs i
Porthania under ledning av gymnastiklärare
Sirpa Koivisto under tre veckor före festen.
Här övar vi gammeldanser med glimten i
ögat. Närmare information på sidan 53.

representerar ett samfund som vill
stöda festen hittar du information om
olika stödformer i mediekortet som finns
på vår hemsida.
Om du
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Alumnernas kurs för
doktorander var en succé

Ä

ven om t.ex. en doktorand i mikrobiologi behärskar och förstår sitt eget område utomordentligt väl, har han eller hon inte nödvändigtvis en
klar uppfattning om hur det finländska rättsväsendet
fungerar eller hur anslutningen till Europeiska unionen har påverkat väljarnas rättsskydd. Ändå är det
högst sannolikt att doktoranden kommer att behöva
denna kunskap i något skede av sin arbetskarriär.
Universitetets rektor Jukka Kola och prorektor
Keijo Hämäläinen tog upp saken på Alumnföreningens delegations möte och föreningen svarade på
utmaningen. Resultatet blev en unik, exceptionellt
nyttig och praktiskt inriktad kurs för doktorander.
Bland 150 sökande valdes 50, som representerade alla
doktorandskolor.
hösten 2014 under tolv torsdagseftermiddagar och berättigade till två studiepoäng.
Syftet med kursen var att bredda och fördjupa Helsingfors universitets blivande doktorers kunskaper
om bl.a. olika sektorers verksamhet i det finländska
samhället, sambandet mellan Finlands nationalekonomi och EU:s globala ekonomi samt Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Nytt på kursen var utöver
den nya informationen sättet på vilket kursen för-

verkligades med mycket växelverkan. När påverkare
och beslutsfattare inom olika områden möter och
diskuterar med framtida toppförmågor föds nya idéer. Kursträffarna var avsedda att vara interaktiva så
att alla kunde ställa s.k. dumma frågor till varandra.
Öppenheten betonades genom att man tillämpade
Chatham House-regeln.
Talare pro bono var Matti Alahuhta, Esa Härmälä, Johanna Ikäheimo, Jaakko Iloniemi, Terhi
Koipijärvi, Sixten Korkman, Pauliine Koskelo,
Lasse Lehtinen, Elina Lepomäki, Erkki Liikanen, Mika Maliranta, Susanna Miekk-oja,
Hannu Penttilä, Seppo Riski, Arto Räty, Jukka
Salovaara, Pekka Seppänen, Osmo Soininvaara,
Petteri Taalas, Teija Tiilikainen, Erkki Virtanen
och Merja Ylä-Anttila.

Kursen hölls
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doktoranderna färdigheter och insikter i att verka i och utveckla samhället. De som
har en lång erfarenhet av inflytande och ansvar i
samhället fick via kursen bekanta sig med framtida toppförmågor. Alla parter har haft möjlighet att
påverka de andras uppfattning om de ämnen som
behandlas, t.ex. visionen av Europeiska unionen på
2020-talet.
Kursen erbjöd

De blivande doktorerna representerade så gott som alla discipliner inom
universitetet, t.ex. medicin, teologi,
matematik, naturvetenskaper, humanistiska ämnen och pedagogik.
Här utdrag ur deras feed-back:

Mukavasti rönsyili taas. Kiva
huomata että vieraat innostuvat
vastaamaan kysymyksiin.

Paras kurssi
yliopistossa!

Tietoni tarkentui
ja konkretisoitui.

Tilaisuus antoi taas
lisää ajateltavaa.
Loistava yhteiskunnallinen
keskustelufoorumi

Hauskaa, että puhujat ’integroi
tuvat’ opiskelijoiden pöytiin
kahvitauon aikana – hedelmällisiä
keskustelun aiheita syntyi.

Olen niin monelle
jo vouhkannut
tästä hyvästä
kurssista!

Yhteiskunnan asiat
kuuluvat kaikille, omasta
erikoisalasta riippumatta.

Poikkitieteellinen kurssi valmistaa
laajempaan yhteiskunnalliseen
toimimiseen. Yliopiston
pitäisi laajemmin keskittyä
tämäntapaiseen koulutukseen.

Lähdin luennolta inspiroituneena ja
uutta oivaltaneena. Kiitos tasokkaista
järjestelyistä, tämä kurssi on kyllä
antanut minulle todella paljon!

Chatham house rulesin ansiosta tuntuu,
että kurssilla todella puhutaan asioista
niin kuin ne ovat eikä pelkästään media
hypetyksen tavallisin katsantokannoin.

Erityiskiitos mukavasta ja
kannustavasta ilmapiiristä, joka
innostaa tuomaan esille ja kuulemaan
laajalti eri näkökulmia ja käymään
keskustelua yhteistyössä eri alojen
tohtorikoulutettavien kanssa.

Kiinnostavaa mielipiteillä höystettyä faktaa
asioista joita en ole itse opiskellut tai osittain
joista en ollut tietoinenkaan, mutta jotka
määräävät aikalailla jokapäiväistä elämäämme.

Suosittelisin
kaikille
Suomen
kansalaisille!

Tämä on tärkeä kokonais
katsaus yhteiskunnan eri alueiden
huippuasiantuntijoilta. Tietopaketti,
joka olisi hyvä olla kaikkien tohtori
koulutettavien opetusohjelmassa.

Syksyn ajankohtaisin ja mielenkiintoisin luento.
Erinomaiset luennoitsijat. Keskustelu oli avointa ja
kysymyksiin sai selkeät ja perustellut vastaukset.

Rehellistä puhetta erittäin
tärkeistä aiheista
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Erilainen formaatti kuin yleensä,
aktivoi yhteiskunnallista ajattelua.

Kiitos! Luentosarja
etenee loistavasti.

Nyt oli kyllä sikahyviä molemmat puhujat!
Hienoa :) Kurssi muutenkin ollut hyvä.
Jatkattehan ensi vuonna tätä samaa kurssia?
Kaiken kaikkiaan kurssin aihepiirit alkavat nyt
muodostua suuremmaksi kokonaisuudeksi ja
tämäkin kerta vaikutti olennaisesti siihen.

Vastaukset kysymyksiin olivat
tiiviydessään huikaisevia ja tarkkaan
asian ytimeen luotaavia. Ehdottomasti
suosittelen tätä luentoa.

Asiantuntijoiden kuuntelu
on aina ajatuksia
herättävää, vaikka heidän
kanssaan olisi monesta
asiasta eri mieltäkin
kuten tällä kertaa olin.

Tämä luento palautti taas analyysit sille
makrotasolle, joka on ollut ominaista tälle
kurssille, ja joka on tehnyt siitä niin loistavan
ikkunan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Analyyttinen, looginen
ja arvovaltainen esitys.
Kokemus ja äly yhdistyivät
kunnioitettavalla tavalla.

Kaiken EU myönteisen asiantuntijuuden
lomaan kaipaisin myös saman tasoisia kriittisiä
ääniä... Mutta tämä kurssi on mielestäni näinkin
yksi kiinnostavimmista mihin olen osallistunut.

Esitys oli jäsennelty ja
laaja-alainen, syyt ja
seuraukset läpiluotaava.

Skulle du rekommendera?
Efter varje föreläsning fick deltagarna besvara två
frågor:
Skulle du rekommendera denna föreläsning till en
bekant/en annan doktorand?
Helhetsresultatet för föreläsningarna var att i
medeltal 86% skull rekommendera föreläsningen i
fråga utan förbehåll, 11 % möjligen eller med reservation, 5% skulle inte göra det.
Fick du nyttig information om temat på föreläsningen
Om innehållet var man i medeltal till 74% av den
åsikten att man fick nyttig information, till 21% med
förbehåll och till 5% inte av den åsikten att man fick.

Paljon sisältöä
poliittisesti latau
tuneeseen ja siten
usein sotkettuun
aiheeseen.

Kiitokset hyvästä
keskustelun mode
roinnista! Tämä kerta
jätti erityisen vahvan
jännitteen, mikä on
myönteinen asia!!

Svarsprocenten var i medeltal 84%.

Efter att kursen var avslutad frågades deltagarna:
Skulle du rekommendera denna kurs till en
bekant/en annan doktorand?
94% skull rekommendera kursen utan förbehåll,
6% möjligen eller med reservation, 0% skulle inte
göra det.
Breddade eller fördjupade kursen dina kunskaper om hur olika samhällssektorer fungerar,
kopplingarna mellan vår samhällsekonomi och
EU:s globala ekonomi samt Finlands utrikesoch säkerhetspolitik?
83% svarade ja, 17% möjligen/med förbehåll och
0% svarade nej.

Styrelsen under mandatperioden 2015
• Vicehäradshövding Seppo Riski (styrelseordförande)
• Prorektor Anna Mauranen, Helsingfors universitet
• Vetenskapsjournalist, vetenskapsförfattare Marjo Nurminen
• Verkställande direktör Jan D Oker-Blom NY
• Redaktör, företagare Reetta Räty, Räty-Salovaara-Blåfield Oy NY
• Filosofie magister Walter Rydman
• Författare, journalist och psykoterapistuderande Anja Snellman
• Verksamhetsledare Katariina Styrman, Suomen Saunaseura ry NY
• Vice verksamhetsledare Sari Vapaavuori, HelsingforsMission
• Agronomie- och forstlicentiat Jarmo Vaittinen NY
• Senior Specialist Tero Vuori, Microsoft
• Direktör Pasi Vuorinen, OP Kapitalförvaltning

Delegationen under mandatperioden 2015
• Rektor Mirjam Kalland, Svenska social- och kommunalhögskolan
(Ordförande)
• Alumn i juridik Hannu Penttilä (1:a viceordförande)
• Generaldirektör Petteri Taalas, Meteorologiska institutet
(2:a viceordförande)
• Direktör Taina Aaltonen, Livsmedelssäkerhetsverket Evira
• Fri skribent och naturvårdare Heidi Andersson, WWF Finlands styrelse NY
• Verksamhetsledare Arto Aniluoto, Finland i Europa rf
• Biskop i Helsingfors stift Irja Askola NY
• Direktör Klaus Cawén, Kone Oyj
• Riksdagsledamot Christina Gestrin
• Vice verkställande direktör Tuula Haatainen, Finlands Kommunförbund rf
• Direktionsmedlem Seppo Honkapohja, Finlands Bank NY
• Verkställande direktör Juha Pekka Katainen, Krogerus Advokatbyrå Ab NY
• Styrelsemedlem Kirsi Komi Metsäboard NY
• Direktör Susanna Miekk-oja, Danske Bank Abp förmögenhetsförvaltning
• Chefsöverläkare Kati Myllymäki, Södra Savolax sjukvårdsdistrikt samkommun
• Konsultföretagare Arto Ojala, AVEPO Oy
• Biträdande stadsdirektör Pekka Sauri, Helsingfors stad
• Fri entreprenör, kolumnist Pekka Seppänen
• Statssekreterare Peter Stenlund, Utrikesministeriet NY
• Verksamhetsledare Tuija Talvitie, CMI Martti Ahtisaari Centre NY
• Överdirektör Timo Tanninen, Miljöministeriet
• Direktör Teija Tiilikainen, Utrikespolitiska institutet
• Ansvarig ekonom Penna Urrila, Finlands näringsliv
• Apotekare Hannes Wahlroos, Grankulla apotek
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DELEGATIONENS
BOKREKOMMENDETIONER
De nya medlemmarna i delegationen
presenterar sig genom att berätta vilken
bok som varit betydelsefull för dem.

"

En bok som har påverkat mig starkt är
Mammuten av Jörn Donner (2013). Ärligheten i det över tusen sidor långa memoarverket
är slående. Donner är en betydande intellektuell och kulturperson som har varit
verksam på flera områden. Han
har skrivit böcker, fått Finlandiapriset, regisserat och producerat
filmer, varit politiker m.m.
I Mammuten redogör Donner
för sitt liv och sina tankar utan
förskönande omskrivningar. Hans
liv är skapande, fartfyllt och färgstarkt. Donner reser och knyter kontakter till inflytelserika personer. Man läser andlöst om hans
göromål och tankar och störs inte av verkets
mammutlika omfattning. Det handlar trots
allt om hela hans unika liv.
Donner nöjer sig emellertid inte med att
bara berätta om de ljusa stunderna. Han

"

Heidi Andersson
skribent och naturskydsaktiv

Det finns förstås många böcker, men en relativt ny viktig bok är
Acemoglu D. & J.A. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of
Power, Prosperity and Poverty, Profile Books 2012.
Bokens viktigaste budskap är vikten av rätt slags institutioner när
samhället utvecklas. Bra institutioner kan skapa en positiv utveckling av innovationer, ekonomin och välfärden och de kan främja fred
och en jämn fördelning av tillgångar. Boken ger ett flertal exempel
på fall där en nation har lyckats eller misslyckats.
Seppo Honkapohja
Direktionsmedlem vid Finlands Bank och
styrelsemedlem vid Helsingfors universitet
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beskriver också svårigheterna: den rikliga alkoholkonsumtionen, de brutna relationerna,
sjukdomarna. Jag uppskattar Donners ärlighet. Han har inte benägenheten att framställa
sig själv i en bättre dager, något som
är typiskt för många memoarförfattare.
Mammuten har vidgat mina vyer i
och med insikten att också en framgångsrik person kan lida av dålig
självkänsla. Det är dels trösterikt,
dels tragiskt. Donner konstaterar att
han inte skulle vilja leva om sitt liv på samma
sätt. ”Vad som helst, men inte det här”. Ändå
är det många som skulle avundas honom hans
framgångar. Verket får en att ställa frågan hur
man ska leva sitt liv.

Alumnföreningen | Medlemsbrev 2015

"

Katharine Graham: Personal History
Madeleine Albright: Madam Secretary
Jag tycker om att läsa framstående personers biografier, och
i allmänhet in English. På så sätt slår jag lätt två flugor i en
smäll: en lektion i historia och ofta en spännande berättelse
som är sann på riktigt och inte fiktiv.
Jag skulle särskilt vilja lyfta fram två unika kvinnors historia. Katherine Graham publicerade tidningen Washington
Post, vars journalister avslöjade Watergateskandalen. Madeleine Albright är en flykting från dåvarande Tjeckoslovakien
som blev usa:s utrikesminister. Jag blev entusiasmerad och
inspirerad av dessa två mycket olika kvinnors livshistoria.
Det förhärskande intrycket är den
positiva tron på att allt är möjligt
och att man kan gå genom svårigheter mot stjärnorna. Jag rekommenderar!
Kirsi Komi
Styrelseproffs

"

Mänskliga nätverk (The Human Web. A Bird's-Eye View of
World History, 2003) är ett verk av professorerna William McNeill och J. R. McNeill (far och son) som berör människans
nätverkande och hur det har påverkat världshistorien. McNeill
avhandlar världshistorien med utgångspunkt i mänskliga nätverk. Mänskligheten är en större helhet som skapas genom nätverk av interaktioner. Dessa nätverk
har i olika skeden av historien tätnat
och skapats i snabbare takt. Verket
har gett mig ett nytt synsätt på hur
den nutida globala världsekonomin
och världsordningen har kommit till,
och vilka aktörer som kommer att påverka utvecklingen i framtiden.
Juha Pekka Katainen
Verkställande direktör vid advokatbyrå Krogerus

24-henkinen valtuuskunta edustaa yhteiskunnan eri aloja ja yliopiston eri oppiaineita.
He tukevat ja rikastuttavat alumnitoimintaa
toimimalla yhdistyksen yhteiskuntasuhteiden
ydinverkostona.

"

Kaija Junkkaris bok Nainen
Jumalan kuvana (Kvinnan som
Guds avbild) publicerades 1982.
Jag var en 30-årig teologie
magister och att läsa den gav
mig rysningar. Varför hade
ingen talat om det här på
religionstimmarna!
Den första feministteolo
giska boken på finska gläntade på dörren till en kritik mot
att kyrkans historia har skrivits
av män om män. Junkkari tolkade Bibelns berättelser ur ett
kvinnligt perspektiv och ansåg
att Gud inte bara var far utan
också mor och frågade om Jesus
var feminist. Boken påverkade
också historieläsningen i övrigt
– skrivs det alltid bara om vinnarna? Hur låter vardagens röst
i utkanten kring krigshjältarna,
eller var och hur låter de nedtystades röst?
Det finns bortglömda överlevnadsberättelser i våra hemkvarter, i vår kyrka och i våra släkter. Boken gjorde mig nyfiken.
Den lockade till att ge akt
på vems röst som hörs när och
möjligheten att det också finns
andra röster. Boken tvingade mig att se makthavarens
svaghet: att gömma sig bakom
organisationen, när man borde
mötas och ha mod att se.
Irja Askola
Biskop i Helsingfors stift
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"

Böcker kan ha stor betydelse i en given situation. En viktig bok för mig 2014 var Anne
Applebaums Iron Curtain: The Crushing of
Eastern Europe 1944–1956. Den gav ett fördjupat historiskt perspektiv i diskussionerna
om krisen i Ukraina och ökade min förståelse av varför t.ex.
Polen betonar eu:s östra partnerskap så kraftigt. En annan viktig
bok för mig förra året var Sveriges
Österland av Kari Tarkiainen.
Jag kom att tänka på den på nytt
i samband med de diskussioner
om Finlands identitet och våra nordiska rötter
som har uppstått till följd av bl.a. Rysslands
landsmanspolitik.
Jag väljer ändå Rachel Carsons bok Silent
Spring från 1962. Jag läste den som tonåring
och fick en rejäl chock, som troligtvis har orsakat en livslång kritisk hållning till vårdslös
användning av bekämpningsmedel i jordbru-

"

Matthew D Lieberman: Social. Why our
brains are wired to connect. Oxford University
Press 2013.
Lieberman är en amerikansk hjärnforskare som undersöker socialt beteende och dess
betydelse i alla våra aktiviteter. I och med ny
hjärnforskning lär vi oss hela tiden nya saker
om att vara människa: hur rationalitet är helt
överskattat, hur känslor och socialt beteende
styr vårt beslutsfattande, om hur vi läser andras tankar genom små vinkar, om hur sociala
smärta – att bli bedragen, orättvishet, sorg
- aktiverar samma område i vår hjärna som
fysisk smärta. Sociala mekanismer har säkerställt överlevnaden av den mänskliga rasen:
barn behöver omsorg i flera år, stödet av en
gemenskap har alltid varit vår bästa livförsäkring och som vi läser idag i dagstidningarna,
ensamhet dödar.
Att förstå socialt beteendet och att överlag förstå vår mentala värld bättre, är en stor
möjlighet för mänskligheten. Det ger nya
perspektiv på ledarskap, konfliktlösning, för

40
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ket. När jag var ordförande i Arktiska rådets
tjänstemannakommitté 2000–2002 var jag
tvungen att vid sidan av klimatpolitiken sätta
mig in i den globala kemikaliepolitiken på
ett mer konkret sätt. Den arktiska urbefolkningen var oroad över anrikningen
av persistenta organiska miljögifter (pop-föreningar) i den arktiska
näringskedjan. Jag lade märke till
hur starkt ämnet berörde mig, uppenbarligen var det en inställning
som härstammade från att jag läst
Silent Spring som dök upp från det
undermedvetna. Jag fick representera Arktiska
rådet på konferensen i Stockholm där avtalet
om bekämpning av pop-föreningar undertecknades 2001. Det hör till höjdpunkterna i min
karriär.
Peter Stenlund
Statssekreterare

formandet av den
gemensamma nyttan och för förhandlingen om nya spelregler.
Vår värld som är
beroende av ömsesidighet lever i
en avgörande tid,
någonting borde göras. Om vi var bättre på
att förstå det mänskliga motiven, som ofta är
fördomsfulla, vilseledande och ofta omedvetna, kunde vi i samförstånd skapa den typ av
problemlösning som skulle producera hållbara
lösningar.
cmi:s vision är att alla konflikter har en lösning. Det som människor har påbörjat, kan
de också avsluta. Lättare sagt än gjort, men
jag tror att Liebermans läror kommer att medföra ny insyn även i detta dilemma.
Tuija Talvitie
Verksamhetsledare, CMI Martti Ahtisaari Centre

Riksdags
valet 2015
med senast det var
riksdagsval strävar föreningen till
att samla alla partiledarna till Universitetets Solennitetssal för att
diskutera de mest aktuella frågorna gällande Europas och Finlands
framtid. Under ledning av moderatorn diskuteras även frågor gällande universiteten, forsknings- och
utbildningspolitik. Evenemanget
anordnas i samarbete med Finland
i Europa rf.
I enlighet

Vi informerar närmare om programmet per e-post genast när tidtabellen har fastslagits.
Före AlumnForum ordnas en diskussion, Politiikka yhteiskunnan
tukipilarina (Politiken som samhällets stöttepelare), i Tidningssalen i
Universitetets huvudbyggnad. Här
diskuterar sakkunniga och publiken
om parlamentarismens framtid och
politikens roll som samhällets stöttepelare. Kaffeservering.

Anmälningar på föreningens hemsida www.helsinki.fi/alumnforeningen
eller per telefon: 029 412 4494
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Kansallisteatteri: Morphed. På bilden Jarkko Lehmus (till vänster), Ima Iduozee och Jussi Nousiainen, Bild Heikki Tuuli

ALUMNFÖRENINGENS
KULTURTRÄFFAR
Onsdag 25.2
Det postmoderna 1980–1995
Designmuséet kl. 16.30
Högbergsgatan 23
• Det postmoderna – stilen eller tänkesättet –
utmanar den för modernismen typiska tron på en
lineär utveckling och en bättre framtid. Världspolitiken genomsyras åter av det kalla krigets stämningar, finlandiseringen diskuteras igen. De sociala
medierna och de många existentiella nivåerna
splittrar värdesystemet och livet. Dialog skapas
genom att överskrida gränser.
42
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• På utställningen visas verk av bland annat
följande konstnärer: Stefan Lindfors, Leena
Luostarinen, Rita Taskinen, Vesa Varrela, Kimmo
Sarje, Martin Relander, Aldo Rossi, Peter Shier,
Natalie du Pasquier och Philippe Starck. För
utställningen svarar kuratorerna Salla Heino och
Harry Kivilinna.
• En guidad tur för alumnerna börjar kl. 16.30.
Vi har reserverat två gruppguidningar med 20
personer/grupp. Muséet stänger kl.18. Anmäl dig
till museibesöket på föreningens webbsidor eller
till kontoret. Inträdet för alumner är 7 € (normalt
10 €), som betalas på plats.

Fredag 27.3
1984
Svenska Teatern kl. 18/19
Norra Esplanaden 2
• Robert Ickes och Duncan Macmillans nya dramatisering av George Orwells klassiska dystopi
1984 utgår från romanens fiktiva tillägg Nysprå
kets principer. Mer än 60 år senare är Orwells
roman mer aktuell än någonsin tidigare. Winston
skriver sin dagbok för oss, för en framtid efter
statsmaktens fall. Efter övervakningssamhället,
efter nyspråket och dubbeltänket. Vi lever inte
längre i 1984. Eller? På Svenska Teatern iscensätter regissören Jarno Kuosa, scenografen Janne
Vasama och videografen Pyry Hyttinen en multimedial föreställning som skakar om din verklighetsuppfattning. Välkommen till 1984. Speltid:
ca 1 h 45 min.
• I rollerna: Mikael Andersson, Max Forsman,

Onsdag 15.4
Religionernas värld
Kulturernas museum kl. 16.30 och 17.00
Finlands nationalmuseum, Mannerheimvägen 34
• RELIGIONERNAS VÄRLD – Kulturernas museums nya utställning
fokuserar på religioner, ett urgammalt men alltid lika aktuellt tema.
Utöver världens religioner öppnar
utställningen perspektiv på den
mångkulturella finskheten, i vilken religionernas
mångfald har blivit ett fast inslag. På utställningen

Onsdag 20.5
Morphed
Kansallisteatteri kl. 18/19
Västra Teatergränden 1
• Tero Saarinens prisade nya verk gör en efterlängtad återkomst till Helsingfors. Åtta fantastiska manliga dansare tolkar Saarinens originella,
organiska och imponerande rörelsespråk. Verket
beskriver det komplexa i att vara man – och

Simon Häger, Kira-Emmi Pohtokari, Kent Sjöman,
Rabbe Smedlund, Aaro Wichmann och Hellen
Willberg.
• Vi samlas en timme före föreställningen i
Svenska teaterns kafé kl. 18 för ett extra program
för föreningens medlemmar. Vi har 30 biljetter
reserverade. Alla löser själv ut biljetterna på
Svenska Teaterns biljettförsäljning före 4.3.
Priset för alumner är 21 € + eventuella leveranskostnader (normalt 30 €).

presenteras kristendomen, islam och judendomen, som uppstått i Mellanöstern. Av de asia
tiska religionerna finns hinduismen, buddhismen,
jainismen, sikhismen, shintoismen och kinesiska
religioner med. Även naturreligion, nyreligiösa
rörelser, ateism och synkretism presenteras.
• Två guidade turer har reserverats för Alumnföreningens medlemmar. Det ryms 20 personer i
varje grupp. Den första guidningen börjar klockan
16.30 och den andra klockan 17.00. Anmäl dig till
museibesöket på föreningens hemsidor eller till
kontoret. Inträdet för alumner är 7 € (normalt 9 €),
som betalas på plats.

människa. Musiken har komponerats av Esa-Pekka
Salonen och rör sig på samma sätt som koreo
grafin mellan det brutalt aggressiva och det
meditativt minimalistiska och mjuka. Också resten
av det konstnärliga teamet representerar stark
och egenartad manlig energi. Utöver Saarinens
ofta anlitade visualist Mikki Kunttu ingår modedesignern Teemu Muurimäki för första gången i
teamet. Längd 1 timme, ingen paus.
• Dans: Janne Aspvik, Ima Iduozee, Leo Kirjonen,
Alumnföreningen | Medlemsbrev 2015
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medlemmarna har 50 biljetter reserverats. Man
ska själv lösa ut biljetterna på Kansallisteatteris
biljettförsäljning före 26.2. Priset för alumner är
42 € + eventuella leveranskostnader (normalt
51,50 €).

Torsdag 21.5
MAMMA MIA!
Svenska Teatern kl. 18/19
Norra Esplanaden 2

• Manus: Catherine Johnson. International Asso
ciate Director: Paul Garrington, Associate Choreo
grapher: Nichola Treherne, Associate Musical
Supervisor: Seann Alderking. Svenska sångtexter:
Björn Ulvaeus, Svenska sångtexter tillsammans
med Björn Ulvaeus: Niklas Strömstedt. I rollerna
(bl.a.): Mia Hafrén, Lineah Svärd, Riko Eklundh,
Kristofer Möller, Vallu Lukka.
• Vi samlas en timme före föreställningen i
Svenska teaterns kafé för ett extra program för
föreningens medlemmar, kl. 18. För medlemmarna
har 30 biljetter reserverats. Alla löser själva ut biljetterna på Svenska Teaterns biljettförsäljning före
26.2. Biljettpriset för A-platser är 88 € + eventuella
leveranskostnader.

Mamma Mia! ensemble, kuva: Brinkhoff / Mögenburg

Saku Koistinen, Mikko Lampinen, Pekka Louhio,
Jussi Nousiainen, David Scarantino.
• Vi samlas en timme före föreställningen i Kansallisteatteris foajé för ett extra program som har
planerats för föreningens medlemmar, kl. 18. För

• Svenska Teatern har äran att visa den första
finländska produktionen av musikalen MAMMA
MIA! på scen. Musikalen MAMMA MIA! bygger
på ABBA:s musik. Den glada och roliga historian
utspelar sig på en grekisk ö. De magiska berättelserna som återfinns i ABBA:s tidlösa sånger driver
denna historia om kärlek, glädje och vänskap
framåt. MAMMA MIA! har haft fler spelade produktioner internationellt än någon annan musikal.
Speltid: 2 h 40 min inklusive paus.
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LITTERATURCIRKEL
MÅNDAG 9.2
klockan 17–19
Kalevala sjunger, Ilona Korhonen
och Taito Hoffrén. Kalevala och
Helsingfors, Kaarina Päivinen och
Kirsti Mäkinen. Bildpresentation.
Fritt inträde. Ingen anmälan.
Runebergsalen, Fabiansgatan 33.
MÅNDAG 9.3
klockan 17–19
Arne, stadin kundi och världs
medborgare. Författargäst är
Arne Nevanlinna.
Fritt inträde. Ingen anmälan.
Runebergsalen, Fabiansgatan 33.

MÅNDAG 13.4
klockan 17–19
Författargäst Jenni Kirves:
Aino Sibelius – ihmeellinen olento.
Fritt inträde. Ingen anmälan.
Runebergsalen, Fabiansgatan 33.
MÅNDAG 11.5
klockan 17–19
Besök på Schildts & Söderströms.
Författargäst är Tove Janssons
långtida redaktör Helen Svensson:
Kirjeitä Tove Janssonilta.
Fritt inträde. Anmälan på
föreningens hemsidor eller
till kontoret.
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Donau 2.–9.10.2015
har som tema musik och historia. Under musikaftnar ombord får vi lyssna till
sopranen Camilla Nylund som uppträder tillsammans med maken tenoren Anton Saris. Camilla
Nylund, den finländska operasångerskan som har
hela världen som sitt arbetsfält, förlänades 2013 Pro
Finlandia-medaljen.
Resan har som mål ett område, som har spelat en
stor roll i europeisk historia. En kryssning på floden
Donau erbjuder en alldeles speciell upplevelse i ett av
de intressantaste områdena i Europa, full av historia
och sevärdheter. Man upplever Donaus skönhet ur
ett annat perspektiv och besöker under denna veckolånga kryssning fyra länder och tre huvudstäder.
Rutten är Passau–Wien–Budapest–Bratislava–
Wien–Melk–Passau.
Höstens alumnresa
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Vi gör intressanta utflykter i Wien, Budapest,
Bratislava och det sevärda benediktinklostret i
Melk. På den ungerska pustan besöker vi ett stuteri inkluderande en riduppvisning och i Wien
finns det tillfälle att boka någon konsert eller annat evenemang av intresse. Under utflykten till det
monumentala benediktinerklostret Melk erhåller
vi inblick i klostrets historia och besöker klostrets
imponerande bibliotek och kyrka.
MS Thurgau Ultra är en flodkryssare utöver det
vanliga med sin inredning av marmor och inslag
av ädelträ och polerad krom. I den vackra restaurangen, med sin unika takhöjd och spektakulära vy
åt tre håll. Hytterna är generösa till sin storlek och
har hög komfort.

PROVENCE 7.–12.5.2015
Medlemmarna i Alumnföreningen vid Helsingfors
universitet gör en resa till Vaucluse. En lättsam
sydfransk livsstil kombinerat med ett varmt och
soligt klimat gör det ljuva (la douce) Provence till
ett utmärkt resmål för vinprovningar, kulinära
upplevelser och nya bekantskaper. Under fem dagar hinner vi uppleva, se på och smaka av mycket av det bästa regionen har att erbjuda. Provence
storartade kulturmiljöer och det sydfranska köket
är en kombination, som hänför även den mest erfarna kulturresenären.
Ett viktigt mervärde får resan av våra ciceroner Gunilla och Karl Johan Hellman, som ger

sin personliga touch åt vistelsen. För vinintresserade erbjuder resan ett tillfälle att bekanta sig med
viner från södra Côte du Rhone och AOC Luberon området. Variationen mellan vinerna går från
högklassiga vardagsviner till dignitära chateau-viner.
Under resan besöker vi konstmuseet le Petit Palais i
Avignon, som har en av Europas bästa samlingar av
italiensk medeltida- och renässanskonst. Vi kommer
även att uppleva söndagsmarknaden i l’Isle-sur-laSorgue som specialiserat sig på antikföremål. Utöver
detta bekantar vi oss med lavendelproduktionen i
Coustellet, samt med orterna Roussillon, Apt,
Arles och Camarque.

Ostende–Porto 12.–19.8.2015
gör en svenskspråkig kryssning
till Normandie, eller Normandiet, en historisk
provins i nordvästra Frankrike, vid Engelska
kanalen, som idag utgörs av regionerna Basse-
Normandie och Haute-Normandie med temat
Vikingar, krig och kärlek i Normandie –
strandhugg i den västeuropeiska historien.
Programmet går helt på svenska.
Med på resan följer kåsören, journalisten och
författaren Herman Lindqvist som efter sina
trettio år i Frankrike är en Frankrikekännare av
rang. Många av hans femtioåtta böcker handlar
om fransk historia och dagligt liv i Paris. Under
kryssningen förläser Herman bl.a. om Normandie, kulturen, passionen och skillnaden mellan
nordiskt och fransk kynne.
Det var i Normandie som de allierade styrkorna landsteg 6 juni 1944 i ett av historiens
största och mest avgörande slag. Vi besöker
dramatiska landskap vid Pointe du Hoc, krigsmuseum och den vackra krigskyrkogården vid
Omaha Beach. Kryssningen tar oss vidare till
hamnstäderna St Malo och Rochelle och vi
besöker Mont Saint Michel. I Spanien gör vi
besök i pilgrimsstaden Santiago de Compostela
innan vi avslutar i Portugal och staden Porto vid
Douroflodens mynning till Atlanten. Kryssnin
gen görs med fartyget M/S Serenissima.
Alumnerna

Ilmoittautumiset ja tiedustelut

sähköpostitse matkatoimisto Axtoursin
yhteyshenkilö Liisa Suonsivulle,
alumni@axtours.ax. Lisätietoa puhelimitse numerosta 040 483 4950.
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Alumnseglats i Kroatiens
skärgård 19.–26.9.2015
Kroatien och Dalmatiens skärgård hör för
tillfället till Medelhavets populäraste seglingsplatser. Vi har skräddarsytt en alumnresa särskilt
för dem som uppskattar god mat, lokal kultur,
bekymmerslöst resande, gott sällskap och högklassig segling tillsammans med en erfaren besättning.
Båten är tillräckligt stor för att alla ska kunna vara
ostörda – vi har egna hytter och toaletter och stora
uppehållsrum.
Alla fjolårets deltagare som svarade på responsblanketten (90 %) rekommenderar förbehållslöst
resan till andra alumner.

Några exempel på feedbacken
på resan 2014:

”En intressant resa i härliga landskap
och trevligt sällskap.”
”I sin helhet en fin och avslappnad resa. Flera
resmål som man inte skulle besöka under en
vanlig badsemester. Ett mycket ”upplyst”
ressällskap, trevliga nya bekantskaper.”
48
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”Kroatiens skärgård är ett mångsidigt resmål, det
finns otaliga ankringsplatser och längden på dags
resorna är lämplig. Det går direkta flyg till Split.”
”Dagsetapperna är trevliga, det finns också tid att
ta sig ett dopp mitt i seglingen ett par gånger per
dag. Jag tyckte om delaktigheten och det gjorde
säkert många andra också.”
Ruttplan (med förbehåll för vädret)

Dag 1: Split–Drevnik Veli
Dag 2: Drevnik Veli–Primosten
Dag 3: Primosten–Zirje
Dag 4: Zirje–Vis
Dag 5: Vis–Palmizana / Hvar
Dag 6: Hvar–Split
Läs mer på föreningens webbsidor
www.helsinki.fi/alumnforeningen/alumnresor
eller ring 040-5208080 (Jukka Nikkilä). Du kan
även samla ihop ett eget båtlag med dina vänner
och bekanta – ring oss och kom överens om saken.

VÄLKOMMEN PÅ FAKULTETERNAS
ALUMNEVENEMANG

■ TEOLOGISKA FAKULTETEN

■ MEDICINSKA FAKULTETEN

På teologernas alumndag hösten 2015 är ämnet
urban teologi. Hur kommer religionen till
synes i dagens värld och vilka nya former har
andligheten tagit? Det och många andra ak
tuella frågor dryftas på Helsingfors universitets
Thinkfest-evenemang 31.8–6.9.2015. Läs mer
om Teologiska fakultetens evenemang på våra
webbsidor: www.helsinki.fi/teol/tdk
Vi håller kontakt!
Informatör

Medicinska fakulteten har som mål att skapa
ett livskraftigt alumnsamfund med alumner
i olika åldrar. Under Helsingfors universitets
375-årsjubileum anordnar fakulteten en välgörenhetskonsert med musicerande läkare.
Intäkterna från konserten går till 375-fonden
för att främja framtida forskning. Alla intresserade kan redan nu anmäla sitt intresse –
programmet spikas på våren. Det preliminära
datumet är 10.11.

Pekka Rautio

Kontaktchef

pekka.rautio@helsinki.fi

Heidi Lehmuskumpu
heidi.lehmuskumpu@helsinki.fi

■ JURIDISKA FAKULTETEN

Fakulteten deltar i universitetets 375-års
jubileum med flera evenemang för alumnerna.
Under årets lopp anordnas bl.a. fakultetens
jubileumsseminarium ”Huipulta huipulle”
och en konstrundvandring i Porthania med
inslag av konst, arkitektur och rättshistoria
samt en seminarieserie i samband med
Thinkfest.
Förvaltningsplanerare
Arja-Liisa Rossi
arja-liisa.rossi@helsinki.fi

■ HUMANISTISKA FAKULTETEN

Fakulteten firar hela året genom att varje dag
presentera en humanist som genom sitt arbete
och sina gärningar har påverkat det finländska
samhället. Denna årskalender innehåller också
överraskningar – vetenskapsidkarna visar nya
sidor av sig själva och personer som är kända
från andra sammanhang visar sig vara humanister. På webbsidorna nöjer man sig inte med
att presentera personerna endast i text utan
också med bilder och videofilmer och med
hjälp av sociala media. Dagens humanist utAlumnföreningen | Medlemsbrev 2015
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gör också temat för evenemang som du kan få
nys om genom att följa fakultetens webbsidor
och Facebook-uppdateringar. Läs mera på:
www.375humanistia.helsinki.fi
Planerare
Kaija Hartikainen
hum-alumni@helsinki.fi

■ AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA
FAKULTETEN

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
anordnar i mars i Sant Mickel tillsammans
med Ruralia-institutet tillställningen ”Ruralia
Mmtdk:ssä – yhdessä huipulle ja yhteiskuntaan” som en del av Helsingfors universitets
375-jubilemumsår. Syftet med tillställningen
är att fira det 375-åriga universitet och lyfta
fram sammanslagningen av Ruralia med Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten.
Sammanslagningen kommer att stärka Ruralias kunskapsbotten i landsorterna. Alumner i
Södra Savolax är inbjudna.
Därtill erbjuder det enormt populära Päivä
maalla (En dag på landet) evenemanget i september 2015 program för hela familjen.
Vi informerar närmare om dessa och kommande evenemang. För aktuella program
lönar det sig att besöka fakultetens hemsidor
och följa Facebook-uppdateringar.
Projektplanerare

ett forum för intressentgrupper och håller två
möten inkommande år.
Farmaceutiska fakultetens egen insamlingskampanj drar igång under kommande år som
en del av universitetets 375-insamlingskampanj. Fakultetens team (Green Generation)
är en av de 20 finalistgrupperna i den vetenskaps baserade idétävling Helsinki Challenge.
Alumnsamarbetet med farmaceutiska stu
dentföreningen (YFK) fortsätter. Läs mera
om programmet på fakultetens hemsida
www.helsinki.fi/farmaceutiska eller fråga
universitets-lärare Reijo Kärkkäinen.
Universitets-lärare
Reijo Kärkkäinen
(reijo.karkkainen@helsinki.fi).

■ BIO- OCH MILJÖVETENSKAPLIGA
FAKULTETEN

Den fågelutflykt i finkläder som anordnades
för alumnerna för ett år sedan var så lyckad
att den absolut kommer att ordnas på nytt i
maj 2015. Idén till utflykten föddes redan på
1990-talet när biologistuderandena fick för sig
att de ska glömma sina slitna ylletröjor för en
dag och åka på utfärd kultiverat i finkläder
och studentmössa. Det är också viktigt med
en ordentlig matsäck och sakkunniga guider.
Planerare Jukka T. Lehtonen
jukka.t.lehtonen@helsinki.fi

Joanna Kokonmäki
joanna.kokonmaki@helsinki.fi

■ BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN
■ FARMACEUTISKA FAKULTETEN

Farmaceutiska fakulteten uppnådde förra året
sin alumnmålsättning. I synnerhet lockade
ständen som fakulteten hade på Farmasian
Päivät många besökare. Alumnverksamheten
fortsätter som bekant också år 2015. Fakulteten
har bundit ett strategiskt samarbetskontrakt
med HNS-Apoteket och med Universitetets
Apoteket. Samarbetet utvecklas på områden
gällande undervisning och forskning.
Socialfarmaceutiska alumnnätverket fortsätter sin seminarieverksamhet för att utveckla
den obligatoriska apoteksarbetspraktiken för
studerande inom farmaci och apotekarutbildningen. YVV-kommissionen fungerar som
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För läraralumner anordnas på våren (12.3) en
workshop om kommunikationssituationer i
arbetslivet. I workshopen kan du tryggt testa
och analysera krävande sociala situationer och
fundera på hur du kan handla på bästa möjliga
sätt i nya situationer. Alumnernas filmklubb
fortsätter också, vi ordnar två filmkvällar på
Minervatorget 23.4 och 28.5.2015. Vi ser tillsammans filmer som på ett intressant sätt tar upp
det mänskliga psyket och hur det förändras.
Efteråt diskuterar vi filmens tema och de tankar
och känslor som filmen väckte. Vi informerar
närmare om filmerna senare. Välkommen!
Koordinator Oskari Salmi
kaytt-yvv@helsinki.fi

■ Samhällsvetenskapliga fakulteten

I år fyller fakulteten 70 år, detta firas särskillt
på den vårliga karnevalen i maj. Alumnerna är
varmt välkomna. Under hösten startar vi igen
det traditionella gruppmentorerngsprogrammet. Vi behöver varje år nya alumner som kan
hjälpa nya studerande i deras reflektioner över
arbetslivet. Mera information om tillställningar och alumnverksamheten hittar du på vår
hemsida: www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/
tietoa/alumnit
Webbredaktör Eveliina Kotilainen
eveliina.kotilainen@helsinki.fi

■ VETERINÄRMEDICINSKA FAKULTETEN

Veterinärmedicinska fakulteten firar 2015 sitt
20-årsjubileum som en del av Helsingfors
universitet och 70 år med veterinärmedicinsk
utbildning på finska. Fakulteten bjuder in
alumnerna till sin traditionella öppet hus dag

den 14 april. Alla alumner är välkomna att be
kanta sig med fakultetens lokaler och verksamhet på Campus Vik och på programmet
står också ett besök på Universitetets djursjukhus. Välkommen!
Informatör Eeva Karmitsa
eeva.karmitsa@helsinki.fi

■ Svenska social-och
kommunalhögskolan

Soc&koms vänners föreningsmöte (års
möte) kommer att vara i samband med den
stora riksdagsvalsdebatten som ordnas på
Soc&kom i mars. I september ordnas en
medlemsträff där vi besöker någon institution
inom Helsingfors universitet. Soc&kom-dagen
i november har temat ”Familjevåld”. Datumen
fastställs senare.
Kontaktchef Robert Runeberg
robert.runeberg@helsinki.fi

Vad är alumncampus och hur skiljer
det sig från Alumnföreningen?
Helsingfors universitets
alumncampus är en avgiftsfri
elektronisk webbtjänst på
adressen www.helsinki.fi/
alumn/. Den fungerar som
en kommunikationskanal för
evenemang, vetenskapsnyheter och möten mellan de
studerande, forskarna och de
olika enheterna vid universitetet. Alumnkoordinatorerna
Johanna Mäenpää och Tuomo Kauha vid universitetets
enhet för kommunikation och
samhällsrelationer ansvarar
för alumncampus och de

tjänster som där erbjuds.
De sammanställer bl.a. det
finskspråkiga nyhetsbrevet
Alumniliekki. På alumncampus kan var och en själv aktivera en egen e-postadress,
fornamn.efternamn@alumni.
helsinki.fi. På alumncampus
kan man också gå med i olika
grupper, söka upp studiekamrater, läsa om evenemang
och nyheter och ta en titt
på alumngruppernas bild
gallerier.
Som medlem av Alumnföreningen har du inte

automatiskt registrerats
på alumncampus och de
alumner som har registrerat
sig på alumncampus är inte
automatiskt medlemmar
av Alumnföreningen. Om
du inte lyckas logga in på
alumncampus på www.
helsinki.fi/alumn, har du
sannolikt inte registrerat dig
på denna tjänst. Om du har
problem med att aktivera
dina lösenord lönar det sig
att kontakta alumnkoordinatorerna per e-post på
alumni@helsinki.fi.

Alumnföreningen | Medlemsbrev 2015

51

alumnigolf

D

en första AlumniGolf 2014-tävlingen gick
av stapeln i ett fantastiskt väder på TapiolaGolfs nya links-bana. Banan var i gott skick
och uppskattades av spelarna som gjorde goda
resultat i tävlingen. Huvudtävlingen var en individuell poängbogey med full handicap. Man
spelade också en best ball-match i tvåpersoners lag. I specialtävlingarna var det tävlan om
närmast flaggan och längsta driven.
På första tee fick alla en boll till minne av
den första AlumniGolf 2014-tävlingen. Varje
spelöppning förevigades på bild vilket nog
kanske stressade deltagarna. Det syntes ändå
inte på öppningsslagen.
Tävlingen genomfördes inom en rimlig tid
tack vare de duktiga tävlingsdeltagarna. Efter tävlingen fick deltagarna sallad/soppa till
lunch och man gick igenom dagens runda.
Några saknade en egen serie för damer, men
om man ser på resultaten skulle det ha varit
mera skäl att ha en separat herrserie.
Ulla Mansikkamäki fick sitt namn på
vandringspriset efter att ha spelat sitt eget
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handicap, dvs. 36 poäng. De övriga pristagarna (enligt deras placering) var Heikki
Hervonen, Markus Kokko, Kari Korttila och Eva Cleve-Riski. I specialtävlingarna
slog Tiina-Riitta Vuorijoki bollen närmast
flaggan och Sirpa Koivisto hade den längsta
driven. Laget Ulla Mansikkamäki och Marianne Sundblad vann best ball-tävlingen. Det
totalt bästa resultatet 81 (utan handicap, dvs.
ett scratch-resultat) fick Heikki Hervonen. De
bästa spelarna belönades och resten av priserna lottades ut bland deltagarna.
AlumniGolf kommer att fortsätta årligen.
Evenemanget arrangeras tillsammans med
UniSport som ett gemensamt golfevenemang
för alumner. AlumniGolf 2015 ordnas i maj
– följ med vår elektroniska information och
anmäl dig fort.
Jaakko Suomela
golfansvarig i föreningen
Mika Suikki
idrottsdirektör, UniSport

AlumniGolf 2014 tulokset

Best Ball PB / Pistebogey
sija

nimi

Seura

tulos

sija

nimi

Seura

tulos

1

Mansikkamäki Ulla

0077

36

13

Puntila Olli

0003

24

2

Hervonen Heikki

0006

31

14

Airaksinen Leena

0055

24

3

Kokko Markus

0099

28

15

Suomela Jaakko

0006

23

4

Korttila Kari

0006

27

16

Ruismäki Heikki

0109

22

5

Cleve-Riski Eeva

0070

27

17

Korpela Tarmo

0007

22

6

Wasenius Nils-Henrik

0015

26

18

Kohila Tarja

0086

22

7

Paakki Jukka

0110

25

19

Vuorijoki Tiina-Riitta

0010

20

8

Hietanen Anja

0041

25

20

Riski Seppo

0070

19

9

Henriksson Ilkka

0009

25

21

Koivisto Sirpa

0065

19

10

Sundblad Marianne

0007

25

22

Hämäläinen Keijo

0010

18

11

Hjerppe Reino

0016

24

23

Rekola Kimmo

0076

16

12

Korppi-Tommola Tapani

0077

24

24

Nilsson Heidi

0041

14
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ALUMNMOTION

STRETCHNING

Kom på stretchning efter arbetsdagen, torsdagar klockan 16.35–17.35
i Porthania. Vi har reserverat 20
alumnplatser till denna UniSports
kurs i kategorin lätt.

Vårt samarbete med
UniSport fortsätter 2015.
Det erbjuds såväl gamla
beprövade som nya
grenar och tidtabeller.

Kursen har startat i januari och
fortsätter till slutet av maj.
Kursens pris med alumnrabatt är
7,35 €/timme (norm. 9,20 €). Du kan
också köpa ett 10 gångers kort för
alumnpriset 58,40 € (norm. 73 €).
Anmälning i UniSports reception
i Porthania.

LUNCHPILATES

Fredagens lunchpilates fortsätter.
Skippa jobbet för en timme och
kom på en pilateskurs för alumner
fredagar klockan 12–13.
Datum: 20.2, 27.2, 6.3, 13.3, 20.3, 27.3,
10.4, 17.4 och 24.4.
Plats: UniSport centrumkampus/Studio
(Fabiansgatan 20 C)
Instruktör: Nora Mårtensson
Pris: Kursen kostar 100 euro/alumn,
sammanlagt 9 gånger. Deltagarantalet
är begränsat.
Anmälning på föreningens hemsidor
eller till föreningens kontor.

ALUMNER PÅ GYM

Den populära gymträningen
fortsätter. Vi anordnar en kurs
både för dem som har varit med
tidigare och för nya deltagare.
Grupperna träffas 9 gånger på
onsdagar för instruerad gym
träning i UniSports lokaler på
Centrumcampus.
Fortsättningsgruppen tränar
klockan 16.30–17.30 och
de nya klockan 17.30–18.30.
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Datum: 18.2, 25.2, 4.3, 11.3, 18.3,
25.3, 1.4, 8.4, 15.4.
Plats: UniSport Centrumkampus,
våning K4, gymsalen
(Fabiansgatan 20 C)
Instruktör: Jörn Javén
Pris: 120 € /alumn
Klädsel: bekväma kläder och
gymnastikskor eller andra
lämpliga skor
Anmälning på föreningens hem
sidor eller till föreningens kontor.

RABATT PÅ SÄSONGKORT
FÖR ALUMNER

DANSÖVNING

Vi anordnar en danskurs under ledning av
gymnastiklärare Sirpa Koivisto tre veckor
före Alumnföreningens jubileumsfest.
Kursen arrangeras i UniSports lokaler
i Porthania. Vi övar gammeldanser och
har garanterat roligt.
Kom med en gång eller alla gånger: priset är
10 €/par/gång. Man måste ha en danspartner
för att kunna anmäla sig till kursen – till festen
kommer det (också) kadetter.
Anmälning på föreningens webbsidor
eller till föreningens kontor.
Tidpunkter:
Måndagen 4.5. klockan 19.30–21.00
Måndagen 11.5. klockan 14.45–16.15
Måndagen 18.5. klockan 19.30–21.00

UniSport sammanför människor
och erbjuder omfattande
motionstjänster. Var och en kan
hitta sitt eget sätt att motionera
bland UniSports utbud som täcker allt från innebandy till showdans. UniSport erbjuder motionstjänster på 6 universitetscampus i
Helsingfors och Esbo.
Som medlem av Alumnförenin
gen får du 20 % rabatt på Uni
Sports säsongkort (priskategorin
Andra).
12 mån
6 mån
3 mån
1 mån

449,60 €
268,00 €
180,00 €
62,40 €

(norm. 562 €)
(norm. 335 €)
(norm. 225 €)
(norm. 78 €)

Med säsongkortet får du:
•a
 nvända konditionssalarna på
alla 6 campus
• t räna under alla öppettider
•d
 elta i gruppträningarna
• s pela korgboll, futsal, innebandy, volleyboll och krikett på de
allmänna speltiderna

Du kan skaffa säsongkortet på
UniSports kundserviceställen
och få rabatten genom att visa
upp ditt elektroniska medlems
kort eller genom att ange
medlemskoden ”HYA25”.
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uusi Voimistelulaitos
-ryhmä
Ryhmän tarkoitus on:

• ylläpitää Jumpan henkeä
• ylläpitää Voimistelulaitoksella opiskelleiden
jumppamaikkojen (alumnien) välistä yhteydenpitoa
• mahdollistaa Jumpan eri vuosikurssien
omaa tiedottamista kurssitapaamisten
järjestämisessä
• tuoda esille Helsingin yliopiston Voimistelu
laitoksella tehdyn työn merkitystä koko
suomalaiselle liikuntakasvatukselle sekä
korostaa liikunnan- ja terveyskasvatuksen
merkitystä hyvinvoinnille
• mahdollistaa Voimistelulaitos –ryhmän,
Helsingin yliopiston alumnien ja yliopiston
opiskelijoiden välinen yhteydenpito
kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa, kerran vuodessa
pöytäjuhlaan (syystapaaminen) sekä kerran
vuodessa vapaamuotoisempaan tapaamiseen
(kevät- tai kesätapaaminen). Ryhmä voi järjestää myös muita tapahtumia sekä Jumpan
kurssikohtaisia tapaamisia.
Ryhmän asioita hoitaa kolme vastuuhenkilöä, jotka nimetään aina vuodeksi kerrallaan
Voimistelulaitos-ryhmä

Mikä on alumniryhmä?
Alumniryhmät ovat yliopiston
aiempien opiskelijoiden perustamia erillisiä ryhmiä, jotka toimivat itsenäisesti tai osana Alumni
yhdistystä. Alumniryhmä voi
muodostua tiettyä oppiainetta
opiskelleista, tietyllä vuosikurssilla opiskelleista tai tietystä aiheesta kiinnostuneista alumneista.
Ryhmä voi olla rekisteröity tai
rekisteröimätön yhteisö.
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ryhmän syystapaamisessa. Vastuuhenkilöt vastaavat
yhdistyksen jäsenrekisterien ylläpidosta, tilaisuuksista tiedottamisesta ja niiden organisoimisesta, sekä
avustavat vuosikurssien omien tapahtumien tiedottamista, samoin yhdistyksestä tiedottamisesta ja pitävät
yhteyttä Helsingin yliopiston alumniyhdistykseen.
Ryhmään liittyminen

Ryhmällä ei ole jäsenmaksua ja siihen voi liittyä
kuka tahansa Helsingin yliopiston voimistelu
laitoksella opiskellut voimistelunopettaja. Ryhmän
jäseninä ovat jo 20.9.2014 vuosikurssien yhteys
henkilöiden ilmoittamat Jumppalaiset.
Lisätietoa antavat seuraavat yhteyshenkilöt:
Kirsti Varis, -72
+358 50 512 4589
kirsti.varis.orig@kolumbus.fi
Sirpa Koivisto, -66
+358 50 522 5408
sirpa.koivisto@gmail.com
Kauko Palvalin, -70
+358 50 516 9113
liikejatuli@gmail.com

Miten voin perustaa
alumniryhmän?
Alumniyhdistys tarjoaa
tukea alumniryhmän
perustamiseen. Jos tiedossasi on ryhmä alumneja joita kiinnostaa perustaa oma alumniryhmä
osana Alumniyhdistystä,
ota yhteyttä toimistoon
029 412 4494 tai alumniyhdistys@helsinki.fi

Mitä alumniryhmät
tarjoavat?
Mahdollisuuden verkostoitua muiden Helsingin yliopiston alumnien
kanssa Alumniyhdis
tyksen tukemana.
Tuen jäsenrekisterin
ylläpidon, tiedotuksen,
markkinoinnin ja ohjelman suunnittelun osalta.

MEDLEMSFÖRMÅNER

Taavetti Alin

Som medlem i Alumnföreningen får du
flera medlemsförmåner. Du hittar de nyaste
förmånerna på ditt elektroniska medlemskort
i din telefon och på föreningens hemsida.

(RSO) erbjudanden till föreningens medlemmar varierar från
år till år. Medlemmarna får 10 % rabatt på det
normala priset av en biljett till RSO:s konserter våren 2015 och rabatt på fredagsseriens
säsongkort.
Biljetter till konserterna våren 2015 kan
köpas på Lippupalvelu fr.o.m. 3.1. Säsongbiljetterna för perioden 2015–2016 kommer till förRadions symfoniorkesters

säljning 16.4.2015. Information om konserterna
våren 2015 hittar du i RSO:s programblad och
via länkarna på föreningens webbsidor.
Priset för enkelbiljetter (utan rabatt) är
30/25/20 €. Söndagarnas kammarmusikkonserter och familjekonserten (17.4.) kostar 8 €.
Lippupalvelus serviceavgift 1,50–2,50 €/biljett, läggs till biljettpriset. Ingen serviceavgift
debiteras i Musikhusets försäljningsställe.
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Medlemmarna får 40 % rabatt på fortlöpande prenumerationer av Sanoma Media
Finlands publikationer. Rabatten gäller följande tidningar:

• Aku Ankka 12 mån 52 nr
71,40 € (norm. 102,00 €)
• Me Naiset 12 mån 48 nr
101,10 € (norm. 168,50 €)
• Tiede 12 mån 12 nr 63,00 €
(norm. 105,00 €)
• Glorian Koti 12 mån 12 nr
64,80 € (norm. 108,00 €)
• Gloria 12 mån 12 nr 67,20 €
(norm. 112,00 €)
• Matkaopas 12 mån 6 nr
34,80 € (norm. 58,00 €)
• ET -lehti 12 mån 20 nr
75,20 € (norm. 125,40 € )

• Hyvä Terveys 12 mån 14 nr
65,90 € (norm. 109,90 €)
• MeNaiset SPORT
12 mån 10 nr 51,50 €
(norm. 85,90 €)
• Glorian ruoka&viini
12 mån 8 nr 47,40 €
(norm. 79,00 €)
• Kodin Kuvalehti 12 mån
24 nr 88,70 €
(norm. 147,90 €)
• Aku Anmåna Junior
12 mån 12 nr 48,90 €
(norm. 69,80 €)
• Prinsessa 12 mån 12 nr
42,70 € (norm. 61,00 €)
Beställningarna
görs via Alumnföreningens hemsidor.

Medlemmarna får
rabatt på kurser som
anordnas av Helsingfors
universitets utbildningsoch utvecklingscenter
Palmenia. Vi informerar
om dessa per e-post
under årets lopp.

Alumnernas Kulturträffar 2015 erbjuder medlemmarna specialinbjudningar och rabatt
biljetter till olika kulturinstitutioners evenemang. På programmet står Tero Saarinen
Ensembles föreställning på Kansallisteatteri, Mamma Mia! och 1984 på Svenska Teatern
och besök till Finlands Nationalmuseum. Läs mera på uppslaget 42–43.
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följer
aktuella ämnen inom vetens
kap och forskning. I tidningen
kartlägger landets främsta
experter bakgrunden till olika
samhällsfenomen. En årgång
av tidningen – 10 nummer –
ingår i medlemsavgiften för
Alumnföreningen. Tidningen
skickas per post till alla
medlemmar. Värde 50 €.

Tidningen Yliopisto

medlemmar får 20 %
rabatt på Gaudeamus produkter i Gaudeamus bokkafé Kirja & Kahvi på Berggatan 7.
Medlemmarna får även 20 % rabatt och
gratis frakt för produkter som beställs per
e-post: tilaukset@gaudeamus.fi. Medlemmarna bör visa sitt elektroniska medlems
kort eller ange medlemskoden ”HYA25”
i samband med köpet.

Alumnföreningens

Medlemmarna får 15 % rabatt på en prenumeration
av tidningen Ulkopolitiikka. För medlemmar är
priset på en årgång 33,15 € (normalt 39 €). I prenumerationen ingår ett valfritt nummer av de redan
utgivna tidningarna och gratis tillgång till digitidningen. Du kan beställa tidningen per telefon 09
432 7707, per e-post asiakaspalvelu@ulkopolitiikka.fi eller på adressen www.ulkopolitiikka.fi/tilaa.
Kom ihåg att nämna Alumnföreningens medlems
kod ”HYA25” i samband med beställningen.
Ulkopolitiikka är en prisbelönt kvalitetstidning
som fördjupar den finländska diskussionen om
internationell politik och ekonomi. Tidningen ges
ut av Utrikespolitiska
institutet, som anordnar diskussionstillfällen
och seminarier på hög
nivå om internationella
relationer och Europeiska unionen. För
föreningens medlemmar reserveras en kvot
till vissa evenemang,
som vi informerar om
elektroniskt under
årets lopp.

För föreningens medlemmar ordnas
en grundkurs i Vijñāna Yoga på
fredagar och en fortsättningskurs
på torsdagar. Kurserna hålls under
kvällstid på Olo-tila studion i Kronohagen (Mauritzgatan 8–12). Instruktör
är studions ägare, yogalärare Jutta
Niala. Grundkursen kostar 125 €
(normalt 140 €) och fortsättningskursen är 225 € (normalt 257 €).
Platsförfrågningar (även mitt i året)
och anmälningar per e-post till jutta.
niala@joogaolemus.fi.

Närmare information om medlems
förmånerna hittar du på föreningens
webbsida. www.helsinki.fi/alumn
foreningen/medlemsformaner
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KOMMUNIKATION 2015
skickar ett tryckt medlemsbrev till medlemmarnas hemadress i
början av året. Alla som har betalat medlemsavgiften får då också ett textmeddelande med
föreningens elektroniska medlemskort som
du kan ladda ner i din telefon.
Alumnföreningen

I tidningen Yliopisto, som utkommer 10
gånger om året, informerar vi om evenemang
som är öppna för alla läsare. Av tidningens
upplaga på 20 000 exemplar distribueras 8
500 tidningar per post – av dem 5 500 till
Alumnföreningens medlemmar. Vi är med
andra ord den största läsekretsen vid sidan av
universitetets personal och studerande.
Tre gånger om året informerar Alumnföre
ningen om aktuella evenemang och medlemsförmåner i en bilaga i tidningen Yliopisto.
Utöver den tryckta kommunikationen
informerar föreningen på webbsidorna
www.helsinki.fi/alumnforeningen och per
e-post. Vi försöker skriva klara och koncisa
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meddelanden så att du genast kan se om
meddelandet intresserar dig.
Vi skickar en personlig länk till alla medlemmar i början av året och för nya medlemmar i
samband med att man ansluter sig. Meddelandets rubrik är ”Medlemsavgiften för 2015 samt
uppdatering av alumnprofilen” eller ifall du är en
ny medlem ”Välkommen som medlem av Alumnföreningen”. Via länken kan du uppdatera och
ändra på dina kontaktuppgifter samt välja de
ämnesområden, som du önskar få information
om. E-postmeddelandena når naturligtvis endast
de medlemmar vars e-postadress är á jour. Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta.
Föreningen finns också på Facebook, du hittar
oss när du söker på Alumniyhdistys.
Alumnföreningen presenterar sig på olika
mässor, via samarbetspartnernas kommunikationskanaler, inom universitetet bl.a. vid fakul
teterna samt i facktidningar och annan media.
I mars svajar föreningens flagga i Kuba.

ca 17 000 universitet i
världen, och Helsingfors universitet hör till de etthundra bästa.
Helsingfors är vårt hemuniversitet
som vi i tiden valde till vårt lärosäte, och dess framgång avspeglar sig också på oss. Genom att i
naturliga sammanhang berätta
att vi har studerat vid Helsingfors
universitet kan vi alumner göra
universitetet en värdefull tjänst
och stärka dess brand. Ange medlemskapet i Alumnföreningen i
din meritförteckning och nämn
studierna och medlemskapet när
du ger intervjuer. Så gör alumnerna vid andra toppuniversitet.
Det finns
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MEDLEMSAVGIFT
OCH BETALNING
medlemsavgift är 36€.
Medlemsavgiften kan avläggas för ett år, tre år eller
i form av ett ständigmedlemskap. Därtill kan två
alumner som bor i samma hushåll nyttja ett
gemensamt medlemskap. Medlemskapet samt alla
därtill förknippade medlemsförmåner är personliga men paret får endast en årgång av tidningen
Yliopisto samt ett exemplar av medlemsbrevet per
hushåll.
Alumnföreningens

medlemsavgiften med alla nätbankskoder för banker som verkar i Finland. För
detta ändamål har vi skickat en personlig länk per
e-post med rubriken ”Personlig länk till alumnprofilen” eller om du är en ny medlem ”Välkommen som
medlem av Alumnföreningen”. Betalningen sker som
i en nätbutik med personliga bankkoder.
Du kan betala

Idag använder 70% av våra medlemmar den personliga länken vid betalningen av medlemsavgiften.
Denna inbesparning av kostnader innebär att vi kan
erbjuda ett glas vin till alla deltagare på de flesta av
våra tillställningar samt beställa ett musikuppförande till litteraturcirkeln. Visst använder även du
den personliga länk du fått per e-post? Skicka oss
gärna meddelandet ”Medlemsavgiftslänk” om du
behöver få länken på nytt.
Vi önskar att de medlemmar som inte har e-post
betalar som tidigare till föreningens Nordea konto
och använder det referensnummer som angivits på
bankgirot så att vi känner igen betalaren.
Instruktionerna för betalningen är samlade
på sidan www.helsinki.fi/alumnforeningen/
medlemsavgift

ALTERNATIVEN FÖR ALUMNFÖRENINGENS MEDLEMSAVGIFT

Årligt medlemskap:

Ständigt medlemskap:

Person

Par

Ett år

36 €

52 €

Tre år

108 €

156 €

Engångsavgift

500 €

De självständiga grupperna
medlemsavgiften kan du även välja
medlemskap i en eller flera självständiga grupper. Om
du väljer ett guppmedlemskap i samband med betalningen blir du automatiskt medlem i gruppen. I fall
gruppen är avgiftsbelagd och vi kommit överens med
Då du betalar
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gruppen om ett dubbelmedlemskap – som med Professorenas makar/makor rf – kan du betala både deras
och Alumnföreningens avgift på en gång på nätet.
Läs mera på:
www.helsinki.fi/alumnforeningen/grupper

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.

Helsingfors universitets alumner rf
Postadress:
PB 3,
00014 Helsingfors
universitet

alumnforeningen@helsinki.fi
029 412 4494 (arkisin 9–15)

Adress:
Fabiansgatan 33,
2 krs, huone 2046

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

Facebook: Alumnföreningen vid
Helsingfors universitet

Veikko Somerpuro

Tavoitat meidät parhaiten sähköpostitse tai puhelimitse.
Ilmoittautumisiin liittyvät asiat löydät aina Alumniyhdistyksen kotisivuilta.

Toiminnanjohtaja Pia, työharjoittelija Mahmoud ja alumnisihteeri Jenny.
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ELEKTRONISKT MEDLEMSKORT
har övergått till ett elektroniskt
medlemskort. Alla medlemmar får ett textmeddelande, som innehåller en länk. När man
trycker på länken sparas det elektroniska medlemskortet som en ikon på skärmen.
Genom att visa upp medlemskortet bevisar
du ditt medlemskap och kan då utnyttja medlemsförmånerna bl.a. i UniSport, Gaudeamus
och hos andra samarbetspartners. Om du inte
har en mobiltelefon kan du bevisa ditt med
lemskap genom att ange medlemskoden för
2015, ”HYA25”.
Det elektroniska medlemskortet är ett lätt
och behändigt alternativ – och du har det
alltid med dig i telefonen.
Den applikation som föreningen använder
Föreningen

en framsida på vilken det
står ditt namn, medlemsnummer och
giltighetstiden för kortet. Eventuella
dubbelmedlemskap syns även på framsidan. Kortet har flera tilläggssidor. På
dessa sidor hittar du information om
medlemsförmåner och aktuella evenemang. Du kan även ta kontakt med oss
eller bjuda in nya medlemmar via kortet.
Kortet har

passar 95 % av de telefoner som används i Finland. Uppladdningen av kortet kräver en internet förbindelse. Alumnföreningen övergår till
elektroniska medlemskort eftersom de är ett
betydligt billigare och mera ekologiskt alternativ
än medlemskort av papper.
Föreningen informerar om nya medlemsförmåner med det elektroniska medlemskortets
kommunikationsverktyg. Informationen uppdateras automatiskt på medlemskortets sidor.
Därför är det bra att nu och då bläddra igenom
flikarna i kortet.
På föreningens hemsidor hittar du information om det elektroniska medlemskortet och
tydliga anvisningar om hur det ska laddas ner.
Du hittar även svaren på de vanligaste frågorna.

