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FÖR FRAMTIDEN

Bästa medlemmar av Alumn
föreningen, 

Vi står inför det första året av för
eningens nya treåriga strategi period. 
Stöttepelarna i vår strategi är desam
ma, men vi har finslipat våra mål i 
och med att högskolevärlden – och 
världen – har förändrats. Vi vill leva 
med vår tid och betona de mål som 

vi upplever att är viktigast just nu.
Vi anser att samarbetet med univer

sitetet är mycket viktigt. Det är Hel
singfors universitet som varit språng
brädan till arbetslivet för oss alla. 
Partnerskaps arbetsgruppen i Alumn
föreningens styrelse engagerar sig 
starkt i hur vi kunde intensifiera och 
fördjupa samarbetet. 

To 23.3.2017  
kl. 17–19

VIVIcA BANDlER  
kRIs. kATAsTRoF. 

succé.

lilla festsalen,  
universitetes huvdbyggnad

Fabiansgatan 33

läs mera på
uppslaget 38–39

Anmälning
helsinki.fi/alumnforeningen 

INNEhåll

Akademiker vivica  
bandler på daphne  

utanför Korsika år 1949.

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

AluMNFÖRENINGEN grundades 
när Helsingfors universitet firade 
sitt 350-årsjubileum 1990.  
År 2017 har föreningen över 
6500 medlemmar. 
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uNDER DE senaste åren har alumner
na oroat sig i synnerhet för sysselsätt
ningsmöjligheterna för unga aka
demiskt utbildade. Vi vill med vår 
verksamhet aktivt skapa en bro mellan 
studielivet och arbetslivet. I en anda 
av kritisk vänskap söker vi sätt att ut
veckla undervisningen så att studen
terna klarar sig optimalt i konkur
rensen och lyckas hitta jobb. Det är 
oroväckande att cirka 
50 000 personer i Fin
land med högskole
examen inte har jobb 
som motsvarar deras 
utbildning. Det är slö
seri med resurser och 
mycket frustrerande 
för unga nyutexami
nerade. 

VI VIll också främ
ja utvecklingen av 
vetenskapsuniversite
tet. Vårt universitet 
har placerats högt på 
internationella rankningslistor och vi 
hoppas att trenden fortsätter. Hög
klassig forskning skapar förutsättning
ar för samarbete med olika sektorer i 
samhället. Alumnerna har goda möj
ligheter att främja detta samarbete och 
dra nytta av forskningsresultat i sin 
egen verksamhetsmiljö. Låt oss utma
na oss själva och våra arbetsgivare att 
använda forskningsbaserad kunskap 
och därmed öka dess inflytande. 

uNDER DET gånga året har vi diskute
rat mycket om ifall föreningen borde 
ta ställning offentligt och kritiskt till 
universitetets strukturreform. Vi kom 
ändå fram till att vi är universitetets 
vänner, om än kritiska sådan a. Vi 

tycker att vänskap innebär att vi går 
igenom frågorna direkt med univer
sitetet och att vi också framför våra 
kritiska åsikter direkt. Vi stöder uni
versitetet på dess väg av svåra kost
nadsbesparingar och vi förmedlar 
medlemmars önskemål och bekymmer 
gällande utvecklingen. Samtidigt fun
derar vi på hur vi kan främja medel
sanskaffningen som nu blir allt vikti

gare för universitetet.

VI ARBETAR för fram
tiden, men med tanke 
på motivationen är det 
viktigt att vi upple
ver att vi inte bara ger, 
utan att vi också får 
tillbaka. De senaste 
åren har föreningen 
satsat på ett mångsi
digt evenemangsut
bud. Över hälften av 
föreningens medlem
mar deltar i minst ett 
alumnevenemang om 

året, och upplever dem som väldigt 
berikande. Vi får energi, träffar nya 
intressanta människor och lär oss nytt. 
Vi har även arbetat för att grunda de 
första internationella alumnklubbarna, 
vilket är viktigt även i framtiden.

Tidigare styrelsemedlemmen Reetta 
Räty sammanfattade föreningens  
betydelse på ett bra sätt. 

Låt oss bygga broar och skapa sam
hörighet för framgången av såväl vår 
förening som universitetet! 

Vi är  
universi- 

tetets  
vänner, om 
än kritiska 

sådana. 

Arja suominen
direktör för kommunikation  

och samhällsrelationer vid finnair

styrelseordförande för Alumnföreningen

universitetet är inte en skola, det är ett sam
fund. Universitetet värnar om bildning, 

en kritisk hållning och en kontinuerlig strävan 
efter kunskap, nya perspektiv och nya stigar. 
Universitetet ökar förståelsen av världen. 

Att höra till universitetssamfundet är ett pri
vilegium och någonting att vara stolt över. Det
ta privilegium och medlemskap fortsätter livet 
ut. De nätverk som skapas under studietiden 
lever kvar i alla studenter och dem 
ska man värna om. Ett konkret 
och bra sätt att göra just det är att 
gå med i Alumnföreningen och 
delta i verksamheten. 

Alumnföreningen vid Helsing
fors universitet har som mål att 
sammanföra universitetets alum
ner och verka som ett förenande 
nätverk och som alumnernas röst 
i kommunikationen med deras 
alma mater och samhället. Alumnföreningen 
vill vara en stark och inflytelserik alumngemen
skap. Dess mervärde för alumnerna bygger på 
stolthet och aktning för bildning. Vi är univer
sitetsutbildade och vet hur värdefullt det är med 
kunskap, ett självständigt universitet, en kritisk 
hållning, nyfikenhet och en universitetsunder
visning, som ständigt utvecklas. Vi vill främja 
interaktionen mellan universitetet och samhället 
och bjuder alumnerna möjligheter att nätverka. 

Alumnföreningens värden är att vara visio
när, nyttig, engagerad samt arbeta för bildning. 
Föreningens styrka ligger i erfarenhet. Vi sam
manför alumner i alla åldrar.  Vi värdesätter det 
kunnande äldre alumner ackumulerat och de 
yngre medlemmarnas potential. Vi möjliggör 
att alumner träffas över ålders och vetenskaps
gränserna på evenemang och inom klubbverk
samhet och andra former av självständig och 
självdriven verksamhet. Föreningen organiserar 
och tar fram idéer för verksamhet som stöder 
dess mål och ger medlemmarna glädje, nytta 
och nya insikter. 

Alumnföreningen utgår ifrån att bildning är 

uNIVERsITETET  
ÄR INGEN skolA

en livslång process. Dagens arbetsliv förutsätter 
att gränserna mellan studier och arbetsliv suddas 
ut. Alumnföreningen både möjliggör och främjar 
interaktion.

Alumnföreningen vid Helsingfors universitet 
utgår från ädla värden men verkar på en praktisk 
nivå. Ekonomisk soliditet, goda resurser och inn
ovativt arbete möjliggör verksamheten. Förening
en ställer upp mål, följer upp, mäter och utveck

lar sin verksamhet. Föreningen 
kommunicerar i alla kanaler, 
arrangerar intressant och nyttigt 
program och lyssnar noga på 
alumnerna. 

Ett bra exempel på verksam
heten är mentorskap. Kunskap 
och erfarenhet överförs på ett sätt 
som gagnar bägge parter (notera 
också omvänt mentorskap). Uni
versitetet och arbetslivet interage

rar och föreningen erbjuder sina medlemmar avgö
rande nytta och inspiration. 

Alumnföreningen ger röst åt en diskussion 
med avstamp i bildning, framstegsanda, analys 
och information. Den värnar om universite
tets värderingar och skapar samhörighet bland 
dem som hör till Helsingfors universitet.

Alumnföreningen vid Helsingfors universitet 
arbetar inte i ett vakuum, den utvecklar sin verk
samhet i relation till andra aktörer i samhället och 
skapar internationella kontakter. Föreningen hjäl
per på konkreta sätt medlemmarna att utveckla sig 
själva. Utvecklingen av verksamheten utgår från 
medlemmarnas behov. Föreningens verksamhet 
reflekterar medlemmarna och är till nytta för dem. 
Alumnföreningens verksamhet är ambitiös och re
ferensramen kommer från internationella aktörer.
 

Reetta Räty
Pm, journalist, företagare, räty-salovaara-blåfield Oy 

medlem av Alumnföreningens styrelse 2016
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helsingfors universitets nya strategi beskri
ver våra viktigaste mål och den kärnverk

samhet för perioden 2017–2020 som krävs för 
att nå dem. Våra mål är (1) en kreativ, interna
tionell miljö för inlärning och toppforskning, 
(2) studenten i fokus, och (3) resurser som möj
liggör förnyelse. Var och en kan främja dessa 
mål på olika sätt och med olika kraft, men 
alltid i rätt riktning!

Vår vision är globalt inflytande genom sam
verkan, medan visionen för Finlands jubileums
år är Finland 100 – tillsammans. Man kan 
inte vara en global påverkare ensam, man måste 
arbeta tillsammans med olika parter. Man kan 
inte heller vara en global påverkare om man inte 
redan är en stark nationell påverkare. 

Vissa aktörer i vårt land, i synnerhet Hel
singfors universitet, måste ta en aktivare och 

GENoMslAGskRAFT 
TIllsAMMANs – I FINlAND och 

INTERNATIoNEllT

större roll som internationella föregångare om 
Finland ska få ett positivt rykte och om vi ska 
kunna trygga Finlands konkurrenskraft och 
framtida välfärd. 

Vi behöver mer internationalitet, i bäg
ge riktningar, också – i synnerhet i dessa tider 
– för att få en mer mångsidig tankevärld och 
mer mångsidiga perspektiv. Annars kan vi inte 
förstå, och allra minst lösa, världens stora och 
svåra problem. 

Vårt samarbete med Alumnföreningen är 
aktivt och framgångsrikt. Våra nya strategier 
ligger i linje med varandra. De utarbetades 
samtidigt i fjol. Vi har hittat 
många sätt att främja univer
sitetets viktiga mål att ställa 
studenten i fokus. Alumner
nas frivilligarbete till förmån 
för studenterna är mycket vär
defullt och ett effektivt sätt 
att bygga upp en framtid för 
ungdomen.

Ett annat viktigt tema för 
samarbetet är konkurrens
kraftiga examina. Examina 
ska vara lockande både för 
unga som söker en studieplats 
och för samhällsaktörer som 
anställer utexaminerade ma
gistrar och doktorer. Attrak
tionskraften ska fungera både nationellt och 
internationellt. Våra engelskspråkiga magister
program ska locka begåvade studenter från hela 
världen. 

Kompetensen hos de inhemska och utländ
ska unga som vi utexaminerar måste passa ar
betslivets ofta snabbt varierande behov. Det är 
en utmaning, men också en möjlighet, så länge 
vi arbetar tillsammans och utnyttjar lärarnas, 
studenternas och våra alumners gedigna kom
petens och starka engagemang.

Alumnernas medverkan i planeringen av un
dervisningens och studiernas innehåll och me
toder är nyttig och nödvändig. Studiehelheter 
som klargör arbetslivets krav och förväntningar 
och förbättrar studenternas arbetslivsfärdig
heter måste integreras allt mer i kurserna och 
utbildningsprogrammen. Vår utbildnings
reform Stora hjulet är ett bra tillfälle att göra 
just det. (se sid 28)

Mentorskap är ett bra sätt att person ligen 
eller i små grupper klargöra studenternas 
karriär utsikter och förutsättningar. Det finns 
många alumner som gärna samarbetar med 
studenterna. (se sid 12)

Alumnföreningen har tagit nya initiativ till 
internationalisering i och med att föreningen 
grundade lokala alumnklubbar i Berlin och 
Peking. Vi planerar att grunda motsvarande 
klubbar i Bryssel och London under 2017. I 
oktober var jag värd för ett lyckat alumneve
nemang i San Francisco Bay Area, samtidigt 
som jag var med om att bygga upp ett tätare 

samarbete med de prestige
fyllda universiteten i Berke
ley och Stanford. Klubbarna 
främjar internationaliseringen 
av vårt universitet och för
bättrar Finlands synlighet på 
ett bredare plan. Sådan verk
samhet kan ha långtgående 
och mångsidiga effekter som 
gagnar hela Finland.

Alumnföreningen och Hel
singfors universitet bedriver 
ett nära samarbete i syfte 
att nå gemensamma förde
lar och gemensam framgång. 
Samtidigt skapar vi breda och 
mångsidiga effekter för Fin

lands och världens bästa. Finlands 100års
jubileum påvisar det stora inflytande som det 
377 år gamla Helsingfors universitet haft på 
vårt lands självständighet och utveckling. Vi är 
särskilt glada över att Årets Alumn 2010, no
belpristagaren Bengt Holmström, som också är 
aktiv medlem i Alumnföreningen, kommer att 
delta i universitetets evenemang 2017. 

Detta är bara några av många orsaker till 
varför alla våra alumner kan vara stolta över 
sitt alma mater. Det uppmuntrar hoppeligen 
allt fler alumner att vara aktiva och påverka 
genom alumnverksamheten. Med hjälp av vår 
omfattande alumnverksamhet förbättrar vi vår 
genomslagskraft – tillsammans. Gärningar 
för vårt lands och världens bästa!

Jukka kola
universitetets rektor

medlem i Alumnföreningens styrelse

Alumnernas 
medverkan i 

planeringen av 
undervisningens 
och studiernas 

innehåll och 
metoder är nyttig 

och nödvändig.

v
e

iK
K

O
 s

O
m

e
r

P
u

r
O



Alumnföreningen | medlemsbrev 2017 9
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denna tabell beskriver hur medlemsantalet i  
Alumn föreningen ökat. för perioden 1991–2007 är års-
berättelserna källan för informationen. från och med  
2008 har endast personer, som avlagt medlemsavgiften 
för ifrågavarande år, räknats som medlemmar. 
 

AllT FlER

Könsfördelning 9.1.2017 

34 % män

66 % kvinnor 

Åldersfördelning 9.1.2017

≤ 29 år:    375 

30–45 år:   1214 

46–65 år:   2424

≥ 65 år:   2363

VI sTRÄVAR 
TIll 7 500  

MEDlEMMAR 
2017
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lokAlkluBBAR

oM Du VIll

•  nätverka lokalt med alumner
•  hålla kontakt med Helsingfors universitet
•  möta toppforskare från olika områden  

som klimatforskning, medicin, ekonomi  
eller utbildning 

•  få aktuell information om Finland samt  
få kontakt med lokala företag som har  
en koppling till finland

•  knyta nya bekantskaper med personer  
som har en akademisk bakgrund

ÄR lokAlkluBBEN EN MÖJlIGhET soM  

DET lÖNAR sIG FÖR DIG ATT ANVÄNDA!
 
ifall företaget eller organisationen som  
du verkar i är intresserad av att ta kontakt 
med lokala alumner kan du uppmana dem  
att ta kontakt med en lokalklubb.

helsinki.fi/alumnforeningen

lokalklubbar ger en kontakt till universitetet 
och vänner från studietiden oberoende var du 
bor. Kom med och påverka lokalt. 

VI sÖkER AkTIVA
lokala klubbar är ett effektivt sätt att byg-
ga internationella nätverk och en mångsidig 
alumngemenskap. Alumnföreningen har som 
syfte att år 2018 upprätthålla fem lokala klub-
bar. Klubbarna grundas på orter där det finns 
aktiva frivilliga alumner och som är strategiskt 
nyttiga för Helsingfors universitet.
 
vi söker aktiva frivilliga som vill delta i att 
planera och starta verksamheten och arrang-
era evenemang. lokalklubbarna anordnar 2–3 
evenemang per år. universitet och föreningen 
stöder klubbarnas verksamhet.

kluBBEN I BERlIN sÖkER  
EN ANsVARspERsoN!

Anmäl dig som volontär  eller låt oss veta om du känner en person, som skulle vara lämplig för uppgiften.

Styrelsen för China Alumni 
Club 2017–2018: Xiaoyulong
Chen, Harri Järveläinen,
Qiao Mingqiang, Pauli
Peräinen, Pekka Rislakki,
Li Tian, Chen Yifeng och
LI Ying. Klubbens  
kontaktperson i Kina:
lukia.lin.yang@live.com.
China Alumni Club  
använder WeChat för  
kommunikation: UHAlumni

berlin 2015
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JouRhAVANDE AluMNER 
sTÖDER sTuDERANDE

GÖR EN FÖRTEckNING ÖVER INTREssANTA  

ARBETsGIVARE och lyFT luREN 

Den första jourhavande alumnen var Hen
ri Annila. Han arbetar som koordinator vid 
Miljöspecialisternas centralförbund MCF. 
Människor som söker en arbetsplats inom mil
jöområdet vänder sig till honom varje vecka.

– Långsiktighet och långsiktighetstänkande 

cV, hIssTAl, FÖRsÄlJNINGsJARGoN  

– GE oRD åT DITT kuNNANDE

Vad ska man göra när en tydlig karriärväg sak
nas? Hur får man ordning på alla de tankar om 
anställningsmöjligheter som rör sig i huvudet? 
På vilket sätt borde man marknadsföra sitt eget 
kunnande?

PD Petro Poutanen skriver en bok om krea
tivitet i arbetslivet. Han undervisar i expert 
och vetenskapskommunikation vid Helsingfors 
universitet och arbetar som företagare inom 
kommunikationsbranschen.

– Tänk efter vilka arbetsgivare som intresse
rar dig, vilket kunnande de är ute efter och hur 
du skulle kunna hjälpa dem. Nästa steg är att 
fundera på hur du kan ta kontakt med varje  
potentiell arbetsgivare.

Man måste kunna påvisa resultaten av sitt 
eget arbete på ett tydligt sätt. 

– Den ledande tanken är att man bör kunna 
berätta om sig själv på ett intressant sätt och  
logiskt kommunicera vad man kan göra och  
vad man skulle vela göra.

skApA NÄTVERk, TA REDA på och FÖlJ socIAlA MEDIER

Organisationssektorn är en växande arbetsgivare. Det råder 
hård konkurrens om dess arbetsplatser. Några studerande träf
fade FD Anna Moring som känner till organisationsfältet väl. 
Hon arbetar som projektchef för projektet Alla familjers Fin
land som koordineras av nätverket Mångformiga familjer.

Moring sammanfattade sina jobbsökartips i tre punkter.  
Utöver att målmedvetet skapa nätverk borde man bekanta sig 
med den organisation där man vill arbeta. Det lönar sig att del
ta i organisationens verksamhet exempelvis via frivilligarbete. 
Det är även nyttigt att följa organisationernas kommunikation,  
särskilt i sociala medier.

– Genom att vara aktiv på sociala medier gör du dig känd för 
aktörerna i organisationen redan innan du söker jobb.

studerande vid Helsingfors universitet vill 
ha information om arbetslivet, och behö

ver förebilder och råd om hur man söker jobb. 
Under hösten 2016 skred fem alumner till hjälp 
med evenemangsserien Kaffe och karriärtips i 
Tankehörnan. 

Idén var enkel: att erbjuda studerande 

möjlig het att över en kopp kaffe avslappnat dis
kutera med tidigare studerande om teman som 
gäller arbetslivet. Alumnerna hade tematiska 
jourer i Tankehörnans café under två timmar. 
Alumnernas tips för jobbsökning finns till  
påseende i Karriärservicens blogg:  
blogs.helsinki.fi/urapalvelut. 

lÄs, lÄs och lÄs – klAssIkER och  

NuTIDslITTERATuR 

Förlagsbranschen fascinerar dem som är in
tresserade av språkbruk, böcker och författare. 
Förlaget är fortfarande en stor favorit bland 
humaniststuderande.

Verkställande direktör för förlaget Schildts 
& Söderströms Mari Koli diskuterade temat 
med studerande.

– Om man inte kommer till ett förlag via 
exempelvis en praktikplats rekommenderar jag 
att producera såväl litteraturkritik som andra 
texter. Det lönar sig att offentligt visa att man 
känner till branschen, skriver bra texter och är 
motiverad.

Ett krav står dock fortsatt över alla andra.
– Den som vill bli förlagsredaktör ska ha läst 

mycket, och framför allt nutidslitteratur. Kän
nedom om klassiker och litteraturhistoria är en 
viktig grund, men förlagsredaktören ska känna 
till nutidslitteraturen och känna på sig vem 
som är nästa Mika Waltari.

lönar sig när man söker jobb. Ett knep är att 
skriva upp namnet på en intressant organisa
tion eller ett intressant företag varje gång man 
stöter på en sådan.

Enligt Annila är ett verktyg fortfarande vida 
överlägset andra: telefonen. 

– Det lönar sig att ringa till intressanta  
arbetsgivare.
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MENToRNs  
MåNGA RollER

Det är tidig novemberkväll. Regndropparna 
slår mot Brobergsterrassens kullerstensbe

lagda gata, men inne i universitetsbyggnaden 
har man ingen aning om årstidens mörker. Ett 
glatt sorl fyller Minervatorget och seminarie
rummen invid. Närmare 160 människor har 
anlänt till inledningsmötet för den nya grupp
mentorskapsperioden. 

Karriärservicen vid Helsingfors universitet 
koordinerar gruppmentorskap redan för sjätte 
gången. Den första perioden inleddes hösten 
2011. Programmet har utvecklats från år till år 

och i år gavs studeranden vid samtliga fakulte
ter möjlighet att delta. Samtidigt behövdes fler 
mentorer än tidigare från olika verksamhetsom
råden. Lyckligtvis har flera hundra medlemmar 
i Alumnföreningen anmält att de är intresserade 
av att fungera som mentorer.

– Utan Alumnföreningen och universitetets 
alumnaktörer hade vi inte kunnat genomfö
ra detta, säger sakkunnig i karriärhandledning 
MinnaRosa Kanniainen från Karriärservicen. 

Under denna period deltar 129 adepter och 34 
alumner som mentorer. Varje mentor har 2–5 

lÄR DIG, spEcIAlIsERA DIG och VIsA DITT  

kuNNANDE – DET FINNs BEhoV FÖR  

hÖGklAssIG JouRNAlIsTIk

Vad mer behöver en journalist förutom näsa för 
nyheter och en vass penna? Hur kan man lyfta 
fram sitt journalistiska kunnande? Janne Hopsu 
arbetar som utrikesredaktör för MTV:s nyheter, 
och var på plats för att svara på frågor av stude
rande med intresse för mediebranschen. 

Redaktören arbetar numera i flera kanaler.
 Lär dig hur print, TV, radio och webbnyhe

ter fungerar. Följ aktivt sociala medier så att du 
även känner till deras logik. 

Det är bra om redaktörens utbildningsbak
grund innehåller studier i journalistik eller kom
munikation. Det går att komma in på branschen 
även utan studierna, men då krävs det förutom ut
märkt skriftlig framställningsförmåga i regel ock
så specialkunnande inom något ämne eller språk.

 Tidsbundna anställningar och att sysselsätta 
sig själv som frilans är vardag för många journa
lister. Det lönar sig att förbereda sig för pro
jektanställningar, modigt skapa nätverk och lära 
sig marknadsföra sitt eget kunnande.

Riitta-Ilona hurmerinta
Karriärservicen vid Hu

responsen från de stude-
rande som deltagit visar att 
det finns ett behov för en 
ledig diskussion ansikte mot 
ansikte med alumner. Alumn-
föreningen och Helsingfors 
universitets karriärservice 
arrangerar även år 2017 flera 
evenemang som stöder sys-
selsättningen av studerande.
i Alumnföreningens linkedin- 
grupp hittar du intressanta 
samarbetspartner och får 
tips för att söka jobb. du kan 
anmäla dig som jourhavande 
alumn och till andra frivillig-
uppgifter på adressen:  
helsinki.fi/alumnforeningen 

Ett varmt tack till de  
alumner som hjälpte  
studerande i programmet!

För alumner är det en hederssak att hjälpa stu-
denterna och gruppmentorering ger en ypperlig 
möjlighet till det, konstaterar Päivi Vuorinen.
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diskutera alltför privata frågor. Varje deltagare 
bestämmer själv privatlivets gränser också i  
fråga om diskussionsteman.

Utöver att hjälpa studerande erbjuder men
torskapet alumnen möjlighet att stanna upp 
och fundera över sitt egna liv.

– Som mentor får och tvingas du tänka över 
din egna karriär mycket ingående och på dina 
val i livet sedan studieåren. Ur ett själviskt  
perspektiv är det därför mycket givande för  
mentorn, säger Vuorinen.

Som mentor kan man, om man så vill, dela 
med sig av sina erfarenheter med de övriga 
mentorerna. Denna möjlighet bör man enligt 
Vuorinen djärvt utnyttja.

Alumnföreningen och Karriärservicen ord
nar ett möte i mars för mentorerna. Mento
rerna har dessutom en egen LinkedIngrupp 
som en ny plattform för nätverkande. Även 
mentorer från tidigare år uppmuntras delta. 
Dessutom erbjuder gruppmentorskapets Face
bookgrupp alla dem som är intresserade av  
ämnet att ta kontakt.

MENToRskApET kRÄVER INGET  

GEMENsAMT sluTREsulTAT

I samband med att adepterna sökte till pro
grammet fick de utse tre favoriter bland men
torkandidaterna. Gruppindelningarna är upp
lagda utifrån dessa önskemål. 

– Det är alltid spännande att se hur grupp
dynamiken börjar ta form, säger Kanniainen.

Päivi Vuorinen anser att mångstämmigheten 
bland gruppdeltagarna är en rikedom.

– Varje deltagare tvingas beakta de övriga 
gruppdeltagarna. Det kräver samarbetsförmå
ga. Spelreglerna vi gör upp vid inledningsmö
tet bidrar till gemensamma tillvägagångssätt.

Eftersom det inte är fråga om individuell spar
ring kan en enskild adept inte kräva personlig 
handledning eller uppmärksamhet av sin mentor 
utanför gruppmötena. Mentorn ansvarar inte 
heller för adepternas val eller handlingar. 

Inom gruppmentorskapet finns inte team
arbetets press att nå ett gemensamt slutresultat. 
Vid mötena räcker det att diskutera och vi kan 
ha olika åsikter. För den som funderar på att bli 
mentor är det viktigt att komma ihåg att en vä
sentlig del av verksamheten består av det interna 
kamratstödet mellan adepterna.

Under tidigare år har flera 
mentorsgrupper gjort företags
besök. Även Vuorinen tänker 
göra studiebesök hos några 
organisationer med sina 
adepter.

– Jag försöker utnyttja 
mina LinkedInkontakter 
och söka efter alumner vars 
arbetsplatser vi kunde besöka. 
Alumnernas information om sina 
egna arbetsuppgifter och arbetsgivare är 
på många sätt nyttig för adepterna. Besöken 
ger också adepterna till fälle att bygga upp 
större kontaktnätverk.

sITRA INTREssERAR sIG FÖR  

uNIVERsITETETs GRuppMENToRskAp

Jubileumsfonden för Finlands självständighet 
Sitra anordnade våren 2016 en idéutlysning, 
där man sökte efter förslag till att stärka ar
betslivsfärdigheterna hos högskolestuderan
de och främja sysselsättningen bland hög
utbildade.

– Inom Karriärservicen beslöt vi erbjuda 
gruppmentorskap som en modell. Det var fint 
att höra att vi hade blivit valda till några av 
de bästa ur en grupp på över 90 förslag, säger 
MinnaRosa Kanniainen.

De fem som gick vidare i idétävlingen har 
träffats på Sitras sparrningsevenemang. Målet 
är att från idéer utveckla verksamhetsmodeller 
som kan tillämpas i hela Finland.

Helsingfors universitets gruppmentorskaps
program i är exceptionellt. Ingen motsvarande 
verksamhet har bedrivits i så stor omfattning 
någon annanstans i Finland, trots att mentor
skap för närvarande är ytterst popu lärt.

– Vanligtvis bedrivs mentorskap som 
mentor–adeptpar. Det speciella med grupp
mentorskap är expanderbarheten. Med rimli
ga resurser är det möjligt att genomföra detta 
för flera personer samtidigt, konstaterar  
Kanniainen.

Anmäl dig som mentor för perioden 2017–2018  
på adressen: helsinki.fi/alumnforeningen

Riitta-Ilona hurmerinta
Karriärservicen vid Hu

studerande i sin grupp. Grupperna träffas un
der ett halvt år i sin egen takt och på sitt eget 
sätt. Alla samlas till en gemensam avslutning  
i maj 2017.

– Vi prövar nu tvärvetenskaplighet och har 
blandat folk med olika bakgrund i våra grup
per. Det är sällan arbetsplatserna har experter 
inom enbart samma område, så situationen 
motsvarar vardagen i arbetslivet.

Tanken bakom gruppmentorskap är inte att 
en mentor bara delar med sig av sitt substans
kunnande. Målet är att diskutera ämnen som 
allmänt anknyter till arbetsli
vet, fundera över till exem
pel hur man identifierar sina 
styrkor och beskriver sitt 
kunnande. Dessa teman är 
gemensamma för alla oavsett 
studiebakgrund.

– Man utgår inte ifrån att 
en mentor ska känna till sva
ren på alla frågor som adep
terna ställer. En av mentorns 
uppgifter är att handleda 
studerande i informationssök
ning, påminner Kanniainen.

EN MENToR MåsTE  

kuNNA lyssNA

Det är lätt att förstå stude
randenas intresse att delta. 
Gruppmentorskapet är en  
utmärkt möjlighet att fråga en mentor om tips 
för sina egna karriärplaner och höra andra 
adepters tankar.

– Motivationen för att vara mentor uppstår 
framför allt då man inser att vi som utexami
nerats från universitetet kan hjälpa studeran
de att finna sin yrkesidentitet och överföra sitt 
kunnande till arbetslivet, berättar PM Päivi 
Vuorinen. Hon är mentor för andra gången.

Vuorinen har hösten 2016 även deltagit i 
ett minimentorskapsprogram som ordnats av 
ämnesföreningen för sociologistuderande. Vuo
rinen är sakkunnig inom ämnesområdet. Hen
nes företag ReWork Partners förbereder perso
ner som ska byta karriär och hjälper arbetslösa 
som söker jobb. 

– Även om jag i mitt arbete behandlar samma 
teman med kunderna vill jag ändå på fritiden 

dela med mig av mitt kunnande till studerande. 
Det är inspirerande att se hur adepterna får in
sikter under våra diskussioner. 

Kamratstödet i gruppen kan hjälpa en att se 
nya alternativ. Kanske får någon mod att fatta 
ett beslut som kommer att ha stor betydelse för 
hans eller hennes karriär, fortsätter Vuorinen.

Den som ska bli mentor ska enligt Vuorinen 
inte bli skrämd av att det i den egna gruppen 
förutom unga studerande kan finnas adepter 
som redan har gjort en yrkeskarriär och som 
nu håller på att ta en ny examen. 

– Jag var mentor inom 
grupp mentorskapet för första 
gången under perioden 2013–
2014. Jag antog då att adep
terna skulle vara universitets
studerande i tjugoårsåldern, 
men i min grupp fanns även 
ett par studerande som var 
äldre än jag och som redan 
haft en förmansposition. Jag 
tror att åldersfördelningen 
gjorde våra diskussioner  
djupsinnigare.

Mentorns viktigaste uppgift 
är att lyssna, och få grupp
deltagare att se saker ur olika 
perspektiv och styra dem till 
ett gemensamt tankeutbyte. 
Mentorns sakkunskap kom
mer fram vid handledningen 

när man söker efter olika alternativ.
– Om vi konstaterar att en av adepterna nu 

befinner sig vid punkt X och berättar att han 
eller hon i sin karriär vill till punkt Y, funderar 
vi tillsammans med gruppen på vad han eller 
hon bör göra för att nå målet. Ofta diskuterar 
man samtidigt adeptens styrkor och intressen 
och funderar över behovet av påbyggnadsstu
dier för att vägen ska börja ta form.

MENToRN kAN också BEGRuNDA  

sITT EGNA lIV

Adepterna vill höra om sin mentors studier, 
arbetsplatser och hur denne utvecklat sitt 
kunnande under karriären. Studenten är även 
intresserad av hur man bäst kombinerar fritid 
och familjeliv med ett högt arbetstempo, även 
om syftet med gruppmentorskapet inte är att 

Mentorns 
viktigaste 
uppgift är  
att lyssna,  

och få  
grupp- 

deltagarna  
att se saker 

ur olika 
perspektiv.
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AluMNkoNTRollEN på 
GulNÄBBsÄVENTyRET 

INspIRERADE och FÖRBRyllADE

A lumnerna deltog för första gången i  
Studentkårens Gulnäbbsäventyr den 

28 september 2016. Gulnäbbsäventyret är det 
största evenemanget för nya högskolestuderan
de i Finland med nästan 4 000 deltagare. Stu
denter rörde sig i lag i Helsingfors centrum och 
utförde uppgifter vid kontroller som planerats 
av Studentkåren, studentföreningarna, univer
sitetet och olika samarbetspartner. Äventyret 
kulminerade i en efterfest på The Circus, dit 
även Alumnföreningens medlemmar hittade 
till slut. På festen uppträdde Antti Tuisku. 

Alumnföreningens kontroll hade som mål 
att peppa studenterna i arbetssökandet. Upp
giftens beskrivning började såhär: Vad är ditt 
drömjobb? Sök en plats i solen. Idag är allting 
möjligt. Du har hittat ditt drömjobb och blivit 
kallad till den slutliga intervjun. 

Vid kontrollen intervjuade 3–5 alumner gul
näbbarna. Alumnerna gav poäng samt positiv 

och konstruktiv kritik. Med det roli ga jippot 
ville vi förmedla ett viktigt budskap: alum
nerna hjälper gärna studenterna att utveck
la sina kompetenser så att de kan hitta sitt 
drömjobb.

– Ungdomarna var otroligt charmiga och 
hänförda. Det skulle göra alla alumner gott att 
se hur studentlivet har förändrats under årens 
lopp, kommenterade en alumn.

– Gulnäbbshumorn är lika blomstrande som 
förr, sade en annan volontär.

– Vissa utländska studenter var ganska för
bryllade när de hörde vad uppgiften gick ut 
på. Själv överraskades jag av hur få som vågade 
svara självständigt. Gulnäbbarna tydde sig till 
gruppen och lät en eller två huvudpersoner föra 
talan. Ungdomarna verkar inte vara intressera
de av företagande utan svarade att de uppskat
tar säkerhet och förutsägbarhet, rapporterade 
en tredje alumn.

oM Du VIll DElTA  
åR 2017 

helsinki.fi/alumnforeningen 

kARRIÄRFEsTIVAlEN  
skApADE MÖTEN på  

FlERA plAN

A lumnföreningen anordnade en Karriär
festival i Helsingfors universitets huvud

byggnad tillsammans med Studentkåren och 
Karriärservicen 24.10.2016. Evenemanget var 
inspirerande och framåtblickande. Festivalens 
teman behandlade dagens och framtidens ar
betsliv, uppskattning för vetenskap och veten
skapsgrundad verksamhet samt studenternas 
arbetslivsidentitet. Hur ser framtidens arbete 
ut? Vilka färdigheter behövs i arbetslivet? Hur 
skaffar man sig sådana färdigheter? 

Vid sidan av föreläsningarna anordnade  
Karriärservicen CVkliniker och LinkedIn 
workshoppar. Alumnföreningen anordnade 
träffar för alumner och studenter, till exempel 
Speednetworking och Alumnernas testund. 

Målet med Speednetworking var att på ett 
roligt men effektivt sätt lära känna åtminsto
ne sex personer. Paren hade två minuter tid att 
presentera sig och svara på två frågor som:  
Vilken typ av jobb är du inte lämpad för? eller  
Vad gör du inkommande söndag?  

På Alumnernas Testund i Tidningssalen  
berättade frivilliga alumner om sin egen 

karriär väg. Alumnföreningens styrelsemedlem, 
verksamhetsledaren för Finska bastusällskapet  
Katariina Styrman intervjuade Eero Holstila,  
expert i stadspolitik, Antti Kuosmanen från 
utrikesministeriets planerings och forsknings
enhet, Kati Repo från KREAM Helsinki, po
litikern och fackföreningsaktiva Antti Rinne, 
Fortums kommunikationsdirektör Kati Suur
munne, Antti Suvanto, pensionerad råd givare 
för Finlands Banks styrelse och personalchef 
för Universitetsservicen Laura Tuominen. 

På huvudscenen berättade ETLAs forsk
ningschef, ekon.dr. Antti Kauhanen om vad 
studenterna bör kunna i framtiden, när arbetets 
innehåll formas av informationsteknologi, robo
tik och den internationella arbetsmarknaden.
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F akultetföreningen Humanisticum och 
Alumnföreningen vid Helsingfors univer

sitet ordnar våren 2017 pilotprojektet Karriär
safari för studerande inom humaniora. Karri
ärsafari är ett arbetslivsförsök på 1–2 dagar som 
studenterna genomför under handledning av 
en alumn. Safarin kan förverkligas på ett före
tag, hos en myndighet, ett samfund, en fören
ing eller en organisation. Syftet är att studen
terna får bekanta sig med olika arbetsmiljöer, 
yrken, alumner, karriärmöjligheter och arbets
livskompetenser samt framför allt lära sig hur
dana färdigheter som behövs i arbetslivet. Alla 
studenter vid Humanistiska fakulteten kan 
anmäla sitt intresse oberoende av akademisk 
ålder. Målet är att få med 30 alumner och 30 
studenter, som blir valda till programmet ut
gående från sina intressen och färdigheter. Den 
som deltar i Karriärsafarin förbinder sig till en 

gemensam nätverksträff, 1–2 dagars safa ri på 
en vald arbetsplats i april 2017 och till att ge 
respons efter safarin. Media ry och Aikuiskas
vatuksen Kilta ry har anordnat Karriärsafari 
och Företagssafari med stor framgång. Kar
riärsafari utgår från studenternas behov och 
Alumnföreningen stöder evenemanget genom 
att engagera alumner. 

Nu söker vi 30 frivilliga alumner som vill  
arrangera safarin. Alla volontärer skriver en 
kort beskrivning av sig själv och sin arbetsplats 
och studenterna söker till safarin ut gående 
från beskrivningarna. Klara anvisningar för 
hur man fyller i blanketten finns på adressen  
helsinki.fi/alumnforeningen.

kARRIÄR sAFARI

Mediat ja suhteemme niihin muuttuvat. Niin 
ikään suhteemme poliittiseen päätöksen
tekoon on muuttunut. Yhteis kunta ja 
yksilöiden sivistysihanne sekä käsitykset 
tiedonmuodostuksesta herättävät keskustelua.  
Miten medioiden, poliittisen päätöksen teon 
sekä sivistyksen ja tiedon muodostuksen 
muutokset vaikuttavat yhteiskuntaan ja 
meihin yksilöinä?

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan 
aiheesta ti 14.3.2017 klo 14–16 SFV:n  
juhlasaliin, Yrjönkatu 18, Helsinki. Puhujina 
mm. Mediakasvatusseuran kehitysjohtaja  
Isabella Holm, Päätoimittaja, Borås Tidning 
Stefan Eklund, Helsingin yliopiston professori 
Henrik Meinander ja Tukholman yliopiston 
professori Anu Koivunen. Moderaattorina 
toimittaja Jeanette Björkqvist. 

Rinnakkaiskielisen tilaisuuden järjestävät 
Alumniyhdistys, Hanasaaren ruotsalais
suomalainen kulttuurikeskus, Helsingin 
yliopiston Ruotsinkieliset asiat, Kansalais
foorumi ja Svenska Folk skolans Vänner. 
Tilaisuus on osa kolmen tapahtuman  
sarjaa 2017. Seuraavat ajankohdat ovat 
to 11.5.2017 klo 14–16 ja la 10.6.2017.

Ilmoittautuminen:  
helsinki.fi/alumniyhdistys

Medierna och vårt förhållande till dem 
har förändrats. Likaså vårt förhållande till 
politiskt beslutsfattande. Bild ningsidealet 
i vårt samhälle och bland individer samt 
uppfattningarna om kunskapsproduktion 
väcker debatt. Hur påverkar det här vårt 
samhälle och oss som individer? 

Kom och lyssna och diskutera ämnet  
tisdag 14.3.2017 kl. 14–16 i SFV:s festsal, 
Georgsgatan 18, Helsingfors. Som talare 
bl.a. utvecklingschef Isabella Holm 
Föreningen för mediefostran, chefredaktör 
för Borås Tidning Stefan Eklund, samt 
professor vid Helsingfors universitet Henrik 
Meinander och professor vid Stockholms 
universitet Anu Koivunen. Som moderator 
journalist Jeanette Björkqvist.

Detta pararellspråkiga seminarium 
arrangeras av Alumnföreningen, Hana
holmen – Kulturcentrum för Sverige och 
Finland, Svenska ärenden vid Helsingfors 
universitet, Kansalaisfoorumi och Svenska 
Folkskolans vänner. Evenemanget är det 
första av en tredelad serie 2017. De två 
följande tillfällena är torsdag 11.5.2017 
kl. 14–16 och lördag 10.6.2017 kl. 14–16.

Anmälning:  
helsinki.fi/alumnforeningen

BILDNING!? 
SIVISTYS!?
KoNSeKVeNSerNa aV DeT poSTfaKTueLLa SamhäLLeT

mITä jäLKIä ToTuuDeN jäLKeINeN aIKa jäTTää meIhIN?

kaisa-leena Rahikka
ledare för Karriärsafari-arbetsgruppen  

Alumnfuks, styrelsemedlem i Humanisticum 2017
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I internationell jämförelse är Alumnförening
en vid Helsingfors universitet en betydande 

aktör vad gäller såväl storlek som engagemang 
och aktivitet. Tillsammans är vi i storleksklass 
med en liten stad. En gemenskap som med sin 
verksamhet synliggör forskning och akademisk 
utbildning i samhället. När du bläddrar i detta 
medlemsbrev märker du snabbt att föreningens 
ihärdiga arbete för studenterna och universite
tet ger resultat. Vi medlemmar  
kan vara stolta över att vi med 
vår medlemsavgift stöder stu
denterna och universitetets 
verksamhet.

Föreningen har uppdate
rat sin strategi utgående från 
Helsingfors universitets strategiska mål att 
ställa studenten i fokus och satsa på den inter
nationella konkurrenskraften. Vi har kommit 
överens med universitetets aktiva fakulteter, 
strategiska sektorer och ledning om vilka verk
samhetsområden alumnernas akademiska vo
lontärarbete ska fokusera på i fortsättningen.
 

FÖRENINGEN ställer studenterna i fokus genom 
att främja deras sysselsättning och arbets
livsfärdigheter. Viktiga samarbetspartner är 

universitetets karriärservice, studentkåren och 
ämnesföreningarnas alumn och arbetslivs
ansvariga. Vi ökar antalet mentorer, arran
gerar specifika evenemang för detta syfte 
t.ex. alumnkontroll på gulnäbbsäventyret, en 
Karriär festival och After Work. Vi deltar i  
Job Shadowingprogram, praktikprogrammet  
KarriärSafari och arrangerar kursen På toppen 
och i samhället för doktorander. Vi förmedlar 

aktivt arbetsplatser i förenin
gens slutna LinkedIngrupp. 
Har du tid att delta?

Beträffande den internatio
nella konkurrenskraften har 
föreningen genom åren gjort 
sitt för att utveckla undervis

ningen i form av flera projekt. Alumnerna vid 
Helsingfors universitet är speciellt intressera
de av hur studenter klarar sig på den interna
tionella arbetsmarknaden. Vi träffar dagligen 
unga alumner i olika arbetsuppgifter. Vilka 
arbetslivsfärdigheter behöver de och hur kan vi 
hjälpa dem i deras karriär?
 

uTÖVER de nya fokusområdena ser föreningen  
fortfarande till att varje alumn, oberoende av 
om han eller hon kan delta i det akademiska 

AluMNERNA  
ÄR NyFIkNA

volontärarbetet eller inte, upplever att det är 
meningsfullt att vara medlem. Programmet 
kommer också i fortsättningen att vara mång
sidigt och kommunikationen effektiv. Video
kommunikation är på stark framfart. Tack 
vare den kan du delta i verksamheten även om 
du inte bor i Helsingfors.

Föreningens stora medlemsenkät gav mycket 
information om hur föreningen borde jobba 
och vad den särskilt borde fokusera på. Tack 
för det! Jag har läst alla svar, gjort ändringar 
och framfört hälsningar. Jag kommer att an
vända alla goda förslag under årets lopp.

Årsmötet 9.11.2016 beslöt att separera tid
ningen Yliopisto från medlemsavgiften. I fort
sättningen får alla medlemmar tidningen elek
troniskt, och de som fortfarande vill ha den i 
pappersform betalar 4 euro mera i året. I och 
med den här lösningen behöver vi inte höja 
medlemsavgiften för dem som vill ha tidning
en elektroniskt. Beslutet betyder absolut inte 
att uppskattningen för tidningen har minskat. 
Tvärtom. En stor del av medlemmarna har i 
flera år önskat att få tidningen elektroniskt, ef
tersom det är den lämpligaste formen för dem. 
Vi vill att alla ska få tidningen i den form som 
de föredrar, så att Finlands bästa vetenskaps

Jag kommer  
att använda alla 

goda förslag.

Ett stort tack å 
hela föreningens 

vägnar!

tidskrift säkert hittar sina läsare. Samtidigt 
vill föreningen respektera det faktum att en 
betydande andel av medlemmarna vill ha tid
ningen i pappersform.
 

FÖRENINGEN fortsätter erbjuda sina medlem
mar fina medlemsförmåner och söker aktivt 
nya samarbetspartner. Vårt medlemsantal 
växer årligen med cirka 1 000 alumner. Du 
möter oss på olika mässor och evenemang. 
Jag uppmanar varje medlem att bekanta sig 
med föreningens omfattande förmåner och 
använda dem. Jag vill också önska alla varmt 
välkomna till alumnevenemangen. Nyfi
kenhet är en viktig dygd hos alumner. Titta 
alltså in åtminstone en gång om du har tid 
och möjlighet. Responsen som vi har fått på 
evenemangen talar för att du kommer att bli 
positivt överraskad. 

Till slut vill jag tacka de hundratals alum
ner som har ställt upp som akademiska volon
tärer i år och i fjol. Utan er skulle mycket ha 
blivit ogjort. Ett stort tack å hela föreningens 
vägnar!
 

pia Österman
verksamhetsledare
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A lumnföreningen utför regelbundet enkä
ter för att bättre förstå alumnernas  

synpunkter och åsikter i frågor gällande Hel
singfors universitet, föreningens medlemskap, 
aktuella frågor och för att observera trender i 
alumnernas attityder. Den senaste medlemsen
käten utfördes i juni–september 2016. 

Enkäten skickades till alla medlemmar per 
epost eller post. Enkäten besvarades av 2 653 
alumner, varav 2 626 svarade på nätet och 27 
per brev. 43 % av föreningens medlemmar sva
rade på enkäten.

Alumnföreningen har tillämpat metoden 
Net Promoter Score (NPS) i alla enkäter sedan 
år 2015. Undersökningen visar att Helsingfors 
universitets NPS är (+64) och Alumnförening
ens NPS är (+47), vilket är ett mycket bra resul
tat. NPS skalan är 100 – +100.

MEDlEMs-
ENkÄTENs 
REsulTAT

Det finns cirka 17 000 universitet i värl
den och Helsingfors universitet placerar 

sig bland de bästa (topp 0,5 %). HU steg till 
56:e plats i augusti 2016 i den internationella 
Shanghai universitetsrankingen. Placeringen  
steg med 11 platser från år 2015, särskilt tack 
vare den spetsforskning som universitetets  
engagerade personal bedriver.

TREDJE plATs I NoRDEN

Bland de Nordiska universiteten placerade sig 
Helsingfors universitet på tredje plats. Endast 
Köpenhamns universitet (30:e plats) och  

hu NÄRA Top 50  
I VÄRlDEN

uppGRADERA DIN cV 

Helsingfors universitets fram-
gång återspeglas i dess alumner. 
Ange ditt medlemskap i Alumn-
föreningen i din Cv och glöm 
inte att nämna dina studier vid 
Helsingfors universitet.

Karolinska universitetet (44:e plats) placerar sig 
högre. Ännu i fjol låg Oslo och Uppsala univer
sitet före Helsingfors. Helsingfors universitet 
är det enda finländska universitetet som ligger 
bland de hundra bästa i världen. Följande är 
Östra Finlands universitet, som placerade sig 
bland de 301–400 bästa. Aalto, Uleåborgs och 
Åbo universitet finns bland de 401–500 bästa. På 
första plats låg åter igen amerikanska Harvard. 
Endast fem universitet utanför USA placerade 
sig bland de 20 bästa universiteten i världen.

shanghairanking.com

 yTTERlIGARE: 

•  88 % av alumnerna är stolta över sin examen
•  84 % upplever att deras relation till univer

sitetet är positiv eller mycket positiv
•  46 % anser att universitetet är på väg i rätt 

eller ganska rätt riktning, 18 % anser att 
det är på väg i fel eller lite fel riktning, och 
36 % kan inte säga.

•  Största delen av alumnerna har följt med 
nyheterna om Helsingfors universitets  
nedskärningar och permitteringar aktivt 
eller mycket aktivt.

•  De tre viktigaste informationskällorna om 
universitetet är tidningen Yliopisto, dags
tidningar och Alumnföreningen. Unga 
alumner följer också sociala medier. Över 
60 % litar på medierna som nyhetskälla, 
över 50 % på Alumnföreningen och ca.  
30 % på fakultetens nyhetsbrev, studenter 
och universitetets ledning.

•  Största delen av alumnerna upplever att 
universitetet har förbundit sig starkt till 
dess strategiska värden för åren 2017–2020; 
utbildning och kunskap, rätt så mycket till 
autonomi och sanning men mindre till  
välmående och kreativitet.

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

•  Vi frågade även om vilka tyngdpunkts
områden HU:s rektor borde koncentrera 
sig på. I de öppna svaren förekom spe
ciellt följande teman: internationalisering, 
forskningens kvalitet och uppskattning för 
undervisningen, välmående i vetenskaps
samhället och att fungera som förespråkare 
för vetenskapens betydelse.

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

•  De som svarade läser ofta tidningen 
Yliopisto – oberoende av ålder.

•  Medlemmarna bryr sig om universitetet och 
är redo att arbeta aktivt som volon tärer.

•  Föreningen anses vara mycket aktiv,  
mångsidig och intressant och kommuni
kationen från föreningen anses effektiv,  
och ibland alltför ymnig. Alumn
föreningens brand är starkt.

föredragningslistan och bilagorna finns till påseende på  
föreningens hemsida och på kontoret. Anmäl dig med och påverka. 

Traktering efter mötet. 

hElsINGFoRs uNIVERsITETs 
AluMNER RF:s åRsMÖTE

Onsdag 15.11.2017 kl 17
Universitetets huvudbyggnad, Lilla festsalen, Fabiansgatan 33, 4 vån
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 " Jag är universitetsstuderande i andra generation. Min pappa 
var professor, och själv har jag tillbringat en stor del av min 
karriär vid universitetet. Jag ville inte att min klockar kärlek 
till universitetet skulle slockna, så jag gick med i Alumn
föreningen i god tid före pensioneringen.

Utöver olika evenemang har jag också deltagit i fem 
fantastiska alumnresor. De mest minnesvärda var ett par 
veckors seglats på ett fraktfartyg i Polynesien och resan till 
Jordanien, där Jaakko Frösen berättade om utgrävningarna 
i Petra. Han fick oss att känna som om vi reste med självaste 
Indiana Jones. 

Alumnverksamheten är mycket 
uppiggande!”

Tarja kohila
Alumn från veterinärmedicinska 

fakulteten

VARFÖR ÄR Du MEDlEM  
I AluMNFÖRENINGEN?

 "Frågan är kanske snarare varför 
jag inte skulle vara alumn. För 
mig är det en självklarhet. Jag har 
arbetat vid universitetet i över 50 
år, så universitetet är en naturlig 
del av mitt liv.

Jag har deltagit i många alum
nevenemang och fester, både 
som uppträdande och som gäst. 
I fjol blev jag ständig medlem i 
Alumnföreningen.

Ett lyckat projekt var när vi, 
för att fira Helsingfors univer
sitets 375årsjubileum, skapade 
en webbplats som presenterar 
375 framgångsrika humanister. 
Många tyckte att det var ett bra 
tillfälle att ta en synlig plats i 
alumnlaget.” 

375humanistia.helsinki.fi 

Arto Mustajoki
Alumn från humanistiska  

fakulteten

 "Jag lärde mig vad en alumn är först när mitt 
jobb vid utrikesministeriet förde mig till New 
York. I den amerikanska kulturen har man 
starka band till sitt universitet. Man håller 
kontakt med och understöder sitt alma mater.

När jag kom tillbaka till Finland och 
blev pensionär började jag studera historia 
vid Öppna universitetet. Där hörde jag om 
Alumnföreningen och blev medlem.

Det jag uppskattar mest med att vara  
medlem i Alumnföreningen är de intressanta  
föreläsningarna och resorna. Jag har fått nya 
vänner och återfunnit gamla. Årsfesten är  
alltid lika rolig.

Jag har jobbat som frivillig och delat ut saft 
och gymbiljetter på universitetets inskriptions
dag. Frivilligarbetet är någonting jag gärna 
vill fortsätta med. Jag upplever fortfarande att 
Helsingfors universitet är mitt universitet och 
att jag när som helst kan gå in genom Portha
nias svängdörrar.”

Ritva Jolkkonen
Alumn från statsvetenskapliga fakulteten

 "Jag gick med i Alumnföreningen ganska snabbt 
efter att jag tagit examen. Jag ville skapa kontakter 
till universitetsvärlden, vetenskapen och samhäl
let efter studierna. Universitetet är ju en del av 
samhället, men samtidigt också en kritisk röst, lite 
som justitiekanslern eller Yle.

I två år var jag medlem i föreningens styrelse. 
Jag tyckte att det var viktigt att påminna om att 
Helsingfors universitet, trots Aaltouniversitetets 
fina uppgång, fortfarande är Finlands största och 
högst rankade universitet.

Folk borde vara mer stolta över sitt alma mater. 
Att vara alumn är en hederssak, och det borde man 
djärvt lyfta fram också i sin meritförteckning.”

Jan oker-Blom
Alumn från statsvetenskapliga fakulteten

 "Tack vare vetenskapen är 
människan friskare och lever 
längre än förut, och därför 
måste vi också stanna längre i 
förvärvslivet. Den traditionella 
modellen med studier, karriär  
och pension förändras. Man 
måste kunna förnya sin kom
petens tvärvetenskapligt. Det 
egna ansvaret för den mentala 
prestationsförmågan accentue
ras. Alumnföreningen ger nyck
lar till detta.

Att vara alumn är inte bara en 
fråga om att få, utan även om 
att delta och ge. Såväl kunskap, 
tid eller resurser exempelvis som 
vetenskapsfadder. I Alumnför
eningens styrelse vill jag ta del 
av att förverkliga dess strategiska 
mål, inverka på hur nyexami
nerade placeras i arbetslivet och 
stärka universitetets konkurrens
kraft internationellt – även på 
ett praktiskt plan.

Som alumn har jag fått delta 
i många intellektuella diskus
sioner och uppleva vänskap.”

susanna Miekk-oja
Alumn från matematisk- 

naturvetenskapliga fakulteten
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h elsingfors universitet har genomfört en 
stor utbildningsreform som kallas Stora  

hjulet. Reformen innebär ett nytt sätt att  
tänka, då man övergår från ämnen till  
utbildningsprogram. 

Nu har reformen framskridit till den punk
ten att examensstudierna börjar i de nya ut
bildningsprogrammen. fr.o.m. hösten 2017. 
Utbildningsprogrammen ersätter de tidigare 
huvud och biämnena. Vetenskapsområden 
som tidigare undervisades som huvud och 
biämnen inkluderas nu i utbildningsprogram
men. Utbildningsprogrammen innehåller un
dervisning inom många olika vetenskapsom
råden. Innehållet är planerat så att det ska ge 
kunskap som behövs i arbetslivet i framtiden. 

Reformen innebär att studerande som söker 
in till kandidatprogram inte ännu i det ske
det behöver bestämma sig för ett visst veten
skapsområde. Studenten kan rikta in sig på ett 
lämpligt område under studiernas gång. Det 
minskar behovet att söka in på nytt. 

Innehåll och kunskapen i utbildnings
programmen har uppdaterats med bl.a. nyttiga 
arbetslivskompetenser. Kandidatprogrammen 
innehåller praktik eller arbetslivsprojekt.  
Dessutom får man i alla kandidat, magister 
och doktorandprogram expertfärdigheter som 
stöder sysselsättningen. Exempelvis projekt
ledning, koordinering och förhandlingskom
petenser. Utbildningen är mångvetenskaplig, 
tidsenlig och arbetslivsinriktad. 

Magisterprogrammen har många olika 
alter nativ för fördjupande och specialisering. 
Utbild ningar som ger professionell behörig
het har inkluderats i utbildningsprogrammen. 
Fortfarande utexamineras bl.a. lärare, läkare, 
tandläkare, veterinärer, farmaceuter och juris
ter med den behörighet som krävs för yrket. 

En nyhet är att alla utbildningsprogram har 
utnämnda direktörer och ledningsgrupper. 
Syftet med ledning är att säkra kvaliteten i un
dervisningen. Ledarna och ledningsgrupperna 
ansvarar för undervisningens organisering och 

kuNskAp soM TRuMF  
– VAD ÄNDRAs I uTBIlDNINGEN?

den gemenskap utbildningsprogrammet bildar 
och som även alumnerna är en del av. Alum
nerna ger oss värdefull information om vilken 
typ av färdigheter som behövs i arbetslivet. 
Under år 2017 samarbetar vi kring dessa frågor 
med Alumnföreningen. 

En betydande del av magisterprogrammen 
är riktade till internationella sökande. I dessa 
program lägger vi särskild vikt vid samman
hållning. Alumner som arbetar i internationel
la sammanhang är speciellt värdefulla för dessa 
utbildningsprogram. Vi vill nyttja deras kun
skaper, färdig heter och kompetenser.  

Tack vare universitetets stipendieprogram kan 
Helsingfors universitet snart vara ett lockande 
alternativ också för sökande som betalar läsårs
avgift. Cirka hälften av universitetets 60 ma
gisterprogram är engelskspråkiga och förväntas 
locka internationella sökande. Samtidigt införs 
i Finland fr.o.m. hösten 2017 läsårsavgifter för 
studenter från länder utanför EU/ETA. 

Marknadsföringen av de internationella  
magisterprogrammen är viktig och vi ökar 
på den efter den första ansökningsrundan. 
Efter ansökningstiden 2017 ser vi hur sökan
de hittar till dessa nya magisterprogram, som 
grundats på kort varsel. Alumner som rör 
sig utanför Finland sprider på ett naturligt 
sätt information om Helsingfors universitets 
magister program. Det är en effektiv mark
nadsföringskanal. 

Övergången till de nya utbildningsprogram
men kommer att ta flera år. De som inlett sina 
studier före reformen kan välja att slutföra sina 
studier enligt den gamla undervisningsplanen 
under en övergångsperiod fram till slutet av 
juli 2020. 

Antagligen vill många ändå övergå till ett av 
de nya utbildningsprogrammen. Det är önsk
värt och övergången görs så lätt som möjligt 
för studenterna. 

Utbildningsprogrammens identitet kommer 
att utforma sig under de närmaste åren när ge
menskaperna bestående av studenter och lärare 
har hittat sin form. Sedan utexamineras en ny 
generation alumner från de nya fina utbild
ningsprogrammen.

päivi Aronen, expert, projektchef för  

utbildningsreformen stora hjulet

FAkTA oM uTBIlD-
NINGs REFoRMEN 
sToRA hJulET
uTBIlDNINGspRoGRAMMEN VID hu

• 32 kandidatprogram

• 60 magisterprogram

•  23 flerspråkiga och fem helt 
engelskspråkiga magister-
program. Ansökningstiden är 
1.12.2016–12.1.2017, se  
helsinki.fi/en/studying/ 
masters-programmes

•  27 magisterprogram på finska 
och svenska. Ansökan görs i 
den gemensamma ansökan 
våren 2017

•  Ytterligare fem magister-
program startar hösten 2018 och 
ansökan till dessa görs år 2018

•  32 doktorandprogram

•  doktorandprogrammen grun-
dades år 2013. ledarna och 
ledningsgrupperna har tillsatts 
för perioden 2014–2017.

•  de nya kompetensbaserade un-
dervisningsplanerna färdigställs 
under våren 2017 i utbildnings-
programmens ledningsgrupper.

•  Ledarna och ledningsgrupperna 
för kandidat- och magisterpro-
grammen har valts för den första 
verksamhetsperioden 2017–2020. 

sE EXEMpEl

Master's Programme in  
Data Science
youtu.be/hWin3Gbpf5A

Master's Programme in  
Food Sciences
youtu.be/Bl1Sltm7KV0
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AllMÄN-
BIlDAD 
JuRIsT

å rets Alumn, domare vid Europeiska 
människorättsdomstolen Pauliine  

Koskelo har gjort en imponerande jurist
karriär. En hemlighet bakom fram gången  
är arbetsamhet,  en egenskap som var 
framträdan de redan under studietiden.

När hon inledde studierna i juridik vid  
Helsingfors universitet hösten 1976 tog  
Koskelo som den första personen i familjen  
steget in i den akademiska världen.

Årets Alumn Pauliine Koskelo 
anser att universitetens 
strävan efter faktabaserat 
och analytiskt tänkande är 
ett skydd för den europeiska 
demokratin under en tid av 
politisk instabilitet.

– Nivån på undervisningen vid de finländska 
universiteten var inte, och är fortfarande inte, 
vad man skulle önska sig. Många föreläsning
ar var otroligt torra och dåligt genomförda. De 
medförde inget mervärde till läroboken.

Koskelo uppskattade föreläsningar där pro
fessorn beskrev praktiska exempel eller genom 
en historisk analys kopplade lagtexten till stör
re sammanhang.

Inom juridiken finns mycket normsubstans 

som man måste behärska. Koskelo poängterar 
dock att en finländsk student förmår att anam
ma lagkanonen, och därför bör man vid uni
versitetet undervisa mer i juridisk analys och 
juridiskt tänkande och få studerande att förstå 
den övergripande logiken i rättsordningen.

– Om en jurist inte kan analysera eller ge
stalta normsystemets uppbyggnad, hittar den
ne aldrig de rätta svaren i sitt arbete oavsett 
hur väl denne kan normsystemet utantill.

– Min far tillbringade de år vid fronten då 
han hade kunnat bedriva studier. Jag har lärt 
mig att vara tacksam för den chans som mina 
föräldrar inte fick även om de skulle ha förtjä
nat det.

I tjugoårsåldern flyttade Koskelo till Helsing
fors med stora förväntningar på att hon nu skul
le få inspirerande och högklassig undervisning 
inom det område hon valt. Delvis förverkligades 
förhoppningarna, delvis blev hon besviken.
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Även om vissa av föreläsningarna var lång
randiga försäkrar Koskelo att hon aldrig har 
somnat utan följde undervisningen plikt
troget.

Resultaten talar för detta. Koskelo blev  
juris kandidat inom loppet av tre läsår, och 
under det sista året jobbade hon redan delvis.

Efter det andra studieåret hade Koskelo 
nämligen fått sommarjobb vid justitiemi
nisteriets lagberedningsavdelning. Det var 
början till utredningsarbetet 
”Avioerot ja niihin vaikut
taneet tekijät 1930–1977” 
(Skilsmässor och faktorer 
som bidragit till dessa 1930–
1977). Detta arbete förbe
redde för sin del en ändring 
av äktenskapslagen som in
fördes år 1987, vilken bland 
annat syftade till att göra det 
lättare att ta ut skilsmässa.

Under det tredje studieåret 
fortsatte Koskelo att arbe
ta på deltid vid justitiemi
nisteriet och direkt efter att 
hon tagit examen fick hon 
en tjänst som lagstiftnings
sekreterare, vid 23 års ålder.

Koskelo deltog inte på  
något sätt i den upphettade 
studentpolitiken under 1970talet, och på  
nationen såg man sällan till henne.

– Jag kom till universitetet i första hand  
för att studera. Min strävan var att snabbt  
ta examen och komma in i arbetslivet.

– Ekonomiska orsaker låg delvis bak
om; jag ville inte ha en stor börda i form av 
studielån. Jag insåg också att det inte fanns 
något mervärde i att förlänga studierna. Jag 
väntade på de vidgade vyer som arbetslivet 
skulle erbjuda.

VID JusTITIEMINIsTERIETs lagberednings
avdelning fick den unga Koskelo alltmer krä
vande arbetsuppgifter och avancerade till lag
stiftningsråd 1985. Hon beredde bland annat 
den nordiska handelslagen och deltog i flera 
folkrättsliga samarbetsprojekt.

Under 1990talets lågkonjunktur var det 
hektiskt när lagen om företagssanering och 
lagen om skuldsanering för privatpersoner 
skulle beredas under hård tidspress.

Koskelo ser det som sin styrka att hon, en 
rak juristkarriär till trots, samtidigt har för
sökt förstå samhället i en vidare bemärkelse. 
Även under sin studietid besökte hon flitigt 
föreläsningar av studia generalia karaktär 
inom statsvetenskap och nationalekonomi.

– Professorn i civilrätt 
Matti Ylöstalo betona
de på sina föreläsningar att 
en jurist måste ha en god 
allmän bildning. Han hade 
helt rätt.

– Faran i dagens samhäl
le är snävheten, dvs. att en 
människa vet väldigt mycket 
om väldigt litet. Då förlo
rar man förmågan att se hur 
saker och ting inom ens eget 
område hänger samman 
med det övriga samhället.

uNDER DEN sENARE hälften 
av 1990talet arbetade Kos
kelo sex år vid Europeiska 
investeringsbankens juridis
ka huvudavdelning. Hon 

valdes till medlem av Högsta domstolen år 
2000, och år 2006 avancerade hon till presi
dent för domstolen. Det väckte uppmärksam
het att det högsta juridiska sätet nu leddes av 
en kvinna.

– På det personliga planet har jag ald
rig hoppat i taket i stil med wow, den första 
kvinnan i en sådan här uppgift. 

– Så småningom har jag dock insett att det 
har haft betydelse, särskilt som förebild för 
den yngre generationens kvinnor.

Som president för Högsta domstolen kräv
de Koskelo högljutt reformer för att effek
tivisera domstolars verksamhet. När statsfi
nanserna var dåliga fanns det inte tillräckligt 
med resurser för rättsväsendet. Domstolarna 
överhopades av arbete och människorna fick 
vänta på rättvisa orimligt länge.

– Jag krävde inte i första hand mer resur
ser utan jag ville rationalisera användningen 
av dem.

Ett problem i Finland är enligt Koskelo att 
det slösas för mycket resurser på enkla ären
den. Till exempel rattfylleri och andra trafik
brott går till domstolsbehandling hos oss.  
I flera andra länder krävs inte domstol för  
bötesärenden i fråga om trafikbrott.

– Om man inte skulle överdriva behand
lingen av enkla ärenden skulle det finnas mer 
resurser för mer krävande ärenden.

så sMåNINGoM håller lagstiftningen i Fin
land på att gå i den riktning som Koskelo 
önskar. I brott och tvistemål beviljas inte 
längre automatiskt besvärsrätt från tings 
rätten till hovrätten och enkla brottmål kan 
komma att behandlas utanför domstolarna i 
framtiden.

Förändringen är dock långsam och ojämn; 
på förvaltningsdomstolens sida sackar re
formlinjen efter. Politikerna får mer upp
märksamhet i social och hälsovårds eller 
utbildningsfrågor än i rättsfrågor, och jour
nalisterna är inte heller väl insatta i rätts
väsendet.

– Frågan försvåras av rättsväsendets tradi
tion att man tiger om sina egna angelägen
heter. Folk inom andra områden är bättre på 
att lyfta fram sina problem.

Enligt Koskelo ökar trycket på domsto
larna av att flera samhälleliga problem och 
värdekonflikter blir domstolstvister när poli
tikerna flyr sitt ansvar.

– Politiker har inget tvång att avgöra, men 
det har domstolarna, säger Koskelo.

I de finländska domstolarna har man t.ex. 
haft långa överläggningar om ifall omskärelse 
av gossebarn är misshandel. I Tyskland stifta
des en lag ett halvt år efter att det första fallet 
av omskärelse hade kommit till domstols
behandling.

åR 2015 började Koskelo som domare i Euro
peiska människorättsdomstolen och flyttade 
till Strasbourg i Frankrike. 

Koskelos Årets Alumn föreläsning 16.3.2017 

Faran  
i dagens 
samhälle  

är snävheten, 
dvs. att  

en människa 
vet väldigt 

mycket  
om väldigt  

litet.

ToRsDAG 16.3.
kl 17–19

TÄNk oM RÄTTssTATEN  
I EuRopA INTE ÄR  

EN sJÄlVklARhET?

Rättsstat och demokrati hör ihop.
Demokrati förutsätter möjligheten 
till en öppen, kritisk diskussion och 
utvärdering av maktutövning, som 

civilrättigheterna och rättsväsendet 
säkrar.  Demokrati, i sin tur, har 

anknytningar till kultur och ekonomi. 
En demokratisk förvaltning fungerar 

relativt bra då ekonomin är stark. Men 
när ekonomin försvagas verkar det 

som om demokratin drivs till problem. 
Då kan rättsstaten också vara i 

riskzonen. Rättssäkerheten överlever 
inte av sig själv. Den kräver  
vaksamhet och försvarare.

Årets Alumn pauliine koskelo
Universitetets festsal,

Alexandersgatan 5

Anmäl dig till föreläsningen
helsinki.fi/alumnforeningen

029 412 4494

Som medlem har du möjlighet 
att bjuda in en alumnbekant till 

föreläsningen för att bekanta sig med 
föreningens verksamhet. Be också 
din alumnbekant att anmäla sig. 

Begränsat antal platser. 
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i Universitetets Solennitetssal uppmärksam
mar grundläggande frågor. Talets rubrik ly
der: Tänk om rättsstaten inte heller i Europa 
är en självklarhet?

– Det har länge rått en uppfattning i Europa 
att demokrati och rättsstat är sammanknutna. 
Under senare år har dock ett populistiskt och 
autoritärt tänkesätt fått alltmer fotfäste.

I Polen har till exempel grundlagsdom
stolens verksamhet nyligen lamslagits och 

åklagarväsendet överförts tillbaka under 
ministern. Att slopa principerna för maktför
delningen på detta sätt hotar både rättsstaten 
och demokratin, konstaterar Koskelo.

Undersökningar visar att respekten för 
demokrati minskar i flera länder i Europa, 
framför allt bland den unga befolkningen. 
Ekonomin i vår världsdel släpar efter, och 
samtidigt är det lätt att som en löpeld sprida 
falska påståenden i sociala medier. 

universitetet  
företräder en strävan 
att utreda fakta samt 

en analytisk och 
kritisk granskning av 

sakförhållanden.

åRETs AluMN

•  Pauliine Koskelo föddes  
i salo år 1956

•  Blev juris kandidat år 1979, 
efter tre års studier. 

•  I sin pro gradu-avhandling 
granskade hon avvikande 
åsikter hos internationella 
domstolens medlemmar 
och analyserade betydelsen 
av dessa.

•  Arbetade åren 1979– 1995 
vid justitie ministeriets lag-
berednings avdelning som 
lagstiftnings sekreterare  
och lagstiftningsråd.

•  Arbetade åren 1995–2000 
i flera uppgifter vid 
europeiska inves terings-
bankens juridiska huvud-
avdelning.

•  Medlem av Högsta 
domstolen 2000 –2006  
och president 2006–2015.

•  Domare vid Europeiska 
människorätts dom stolen 
från och med 2015.

•  Tillbringar fritiden i  
naturen, inom kulturen  
och med familjen.

– Grunden för en demokratisk samhälls
ordning försvagas ytterligare om människor 
bildar sina uppfattningar utifrån sanningslösa 
påståenden, säger Koskelo. 

– Universitetsvärlden är motkraften till 
detta. Universitetet företräder en strävan att 
utreda fakta samt en analytisk och kritisk 
granskning av sakförhållanden.

Antti kivimäki
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sTyRElsEN uNDER MANDATpERIoDEN 2017
•  Direktör för kommunikation och samhällsansvar Arja Suominen,  

finnair (styrelseordförande)

•  Direktör Antti Huhtamäki, lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, lPA 

•  Rektor, professor Jukka Kola, Helsingfors universitet 

•  Direktör Tuuli Kousa, OP Ny
•  Odontologie lic., BMus, operasångerska, Laura Leisma,  

City-Tandläkarna/Oral 

•  Direktör Susanna Miekk-oja, danske bank Abp förmögenhetsförvaltning

•  FD Sole Molander, The JuicePLUS+ Company ApS  Ny
•  Upphandlingsjurist Antti Pätiälä, samkommunen Helsingforsregionens 

miljötjänster, Hrm 

•  Verksamhetsledare Katariina Styrman, suomen saunaseura ry

•  Vice verksamhetsledare Sari Vapaavuori, Helsingforsmission

•  Senior Specialist Tero Vuori, intel Corporation

•  Personal Brainer Reidar Wasenius, briim Ny

DElEGATIoNEN uNDER MANDATpERIoDEN 2017
•  sektordirektör Kati Myllymäki, Päijät-Häme välfärdssamkommun  

(ordförande)

•  vicehäradshövding, styrelseproffs Hannu Penttilä (1:a viceordförande)

•  Agroforstmagister Christina Gestrin (2. viceordförande)

•  Biträdande avdelningschef Taina Aaltonen, Jord- och  

skogsbruksministeriet

•  fri skribent och naturvårdare Heidi Andersson, WWf finlands styrelse

•  biskop i Helsingfors stift Irja Askola
•  riksdagsledamot Tuula Haatainen
•  direktionsmedlem Seppo Honkapohja, finlands bank

•  Auktoriserad jurist, vicehäradshövding Taisto Hujala,   

if skadeförsäkringsbolag, Ny
•  fil lic. Carmela Kantor-Aaltonen, ombudsman för suomen  

bioteollisuus ry och ledande expert för Kemianteollisuus ry 

•  verkställande direktör Juha Pekka Katainen, Krogerus Advokatbyrå Ab

•  styrelseproffs, JK Kirsi Komi
•  Advokat, vicehäradshövding Ritva-Liisa Luomaranta, Advokatbyrå 

borenius Ab 

•  forskningsdirektör Mika Maliranta, näringslivets forskningsinstitut Ny
•  Konsult Arto Ojala, AvePO Oy

•  Biträdande biblioteksdirektör Anna-Maria Soininvaara,  

stadsbiblioteket Ny
•  statssekreterare Peter Stenlund, utrikesministeriet

•  Kundchef Mikko Surakka, Oriola Oy 

•  verksamhetsledare Tuija Talvitie, Crisis management initiative Cmi

•  Kanslichef Teemu Tanner, republikens Presidents kansli Ny
•  naturtjänstdirektör Timo Tanninen, forststyrelsen

•  direktör Teija Tiilikainen, utrikespolitiska institutet

•  ledande ekonom Penna Urrila, finlands näringsliv

nationalekonomen och Helsingfors universitets 
alumn Bengt Holmström fick sveriges riksbanks 
pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels 
minne 2016. Holmström (f. 1949) delade priset 
med sin amerikanska kollega Oliver Hart (f. 1948)

Holmström och Hart fick priset för deras 
forskning i kontraktsteori. den studerar kontrakt 
som reglerar osäkerhet och sammanjämkar de 
olika parternas strävanden och mål. 

bengt Holmström blev filosofie kandidat med 
matematik som huvudämne vid Helsingfors uni-
versitet 1972. Hans biämnen var fysik, teoretisk 
fysik och statistik. Han fortsatte sina studier vid 
stanford university i Kalifornien, där han blev 
doktor i nationalekonomi 1978. 

Holmström flyttade till usA, där han först var 
verksam vid northwestern university och sedan 
vid Yale university. sedan 1994 har han innehaft 
Paul A. samuelson professuren i ekonomi vid 
miT (massachusetts institute of Technology). 

Holmström har föreläst för fullsatta salar på 
Alumnföreningens evenemang, bl.a. år 2009 
om finanskrisens orsaker och följder, samt om 
vetenskapssamhället och universitetet kan bidra 
till att lösa de stora globala utmaningarna, som 
t.ex. finanskrisen.

åRETs AluMNER

2017 domare för europeiska 
människorättsdomstolen,  
Jd, h.c. pauliine koskelo

2016 rockmusiker, JK Hannu Nurmio

2015 Yle:s korrespondent,  
Pm Marja Manninen

2014 överdirektör för statens 
ekonomiska forskningscen tral,  
Pd Juhana Vartiainen

2013 professor, fd Laura Kolbe

2012 överdirektör, fd Petteri Taalas

2011 kommissionär, Pm Olli Rehn

2010 professor, Ph.d., fK  
Bengt holmström

2009 författare, psykolog,   
ml Claes Andersson

2007 professor, fd Pekka Himanen

2005 Jl, Jd h.c. Jacob Söderman

2004 Od, professor, rättsodontolog 
Helena Ranta

2003 biskop, Td Eero Huovinen

2002 författare, fK Kaari Utrio

2001 arkiater, mKd Risto Pelkonen

2000 republikens president, JK,  
fd h.c., Jd h.c. Tarja Halonen

1999 eu kommissionär,  
Pm Erkki Liikanen

1998 vd, Pm, di, msc. Jorma Ollila

1997 vd, fd, docent Jorma Kaimio

1996 fK fru Eeva Ahtisaari

1995 statsråd, fl Riitta Uosukainen

1994 president för högsta förvaltnings-
domstolen, Jd, Pd, docent Pekka 
Hallberg

1993 styrelseordförande i sOl,  
Ped Liisa Joronen

1992 bergsråd, Afd Yrjö Pessi

1991 kanslichef, Jd Hannele Pokka

”Universitetet borde vara som en trädgård.  
Om ett speciellt frö börjar gro borde man  
låta det växa högre än de andra träden.”

”Vetenskapen liknar ganska långt konsten.  
Jag tror inte att en konstnär vet om en viss  

tavla eller bok kommer att bli världsberömd.”

”Forskarens viktigaste egenskaper är  
nyfikenhet, ärlighet och att hon eller  
han har en upptäcktsresandes själ.”

– Bengt holmström

AluMNFÖRENINGENs åRETs AluMN  
2010 BENGT holMsTRÖM FIck 
NoBElpRIsET I EkoNoMI 2016
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VÄlkoMMEN TIll TANkEhÖRNAN, 

DET NyA TÄNkANDETs kÄRNA!

Tankehörnan vid Helsingfors 
universitet utvecklas och expan
derar. Den nya Tankehörnan som 
öppnas i den nuvarande förvalt
ningsbyggnaden år 2017 kommer 
att liva upp promenadstråket i 
Helsingfors och Centrumcampus. 
De nya lokalerna ökar universite
tets och dess tjänsters synlighet, 
dragningskraft och tillgänglighet. 
Här finns dropinarbetspunkter 
som är till för alla samt anpass
ningsbara och trevliga rum för 
grupparbete och möten.

tiedekulma2017.helsinki.fi

– TIllsAMMANs MED  
hElsINGFoRs uNIVERsITET

Finlands självständighets hundraårsjubileum 2017 är vår 
generations största jubileumsår. Temat är tillsammans. 

Helsingfors universitet har en framträdande roll i 
jubileumsårets program och ordnar evenemang där alla  
kan uppleva och delta i vetenskap på många olika sätt.  

Läs mer om programmet och delta!

När utmaningarna är globala till sin stor
lek kan ingen lösa dem ensam. I den 

här vetenskapsbaserade idétävlingen tacklas 
FN:s globala mål för hållbar utveckling. 
Deras syfte är att göra världen till en bättre 
plats för oss alla. Lösningar skapas genom 
samarbete mellan vetenskapssamhället och 
samhälleliga experter. 

Idétävlingen Helsinki Challenge anord
nas i samband med Finlands hundraårs
jubileum. Helsingfors universitet anordnar 
tävlingen i samarbete med Aaltouniversi
tetet, Svenska Handelshögskolan, Östra 
Finlands universitet, Jyväskylä universitet, 
Uleåborgs universitet, Konst universitetet, 
Åbo uni versitet, Vasa uni versitet och Åbo 
Akademi. 

Tävlingens teman anknyter till de globala 
hållbarhetsmålen från början av år 2016 som 
kommer att styra staternas agerande för en 
bättre värld under de följande 15 åren. De 
globala målen gäller oss alla: stater, kommu
ner, företag, skolor, dig och mig. Finland  
vill bli ett spetsland i att genomföra  
programmet.

DElA MED DIG AV DINA kuNskApER

Grundstenen för lösningarna som blir till under 
tävlingens lopp är forskning och starka veten
skapliga kunskaper. Processen kan ge upphov 
till affärsverksamhet, nya vetenskapsområden, 
idéer som kan kommersialiseras, företagande 
eller vetenskapliga genombrott. Beslutet om i 
vilken riktning man vill utveckla en idé fattas 
av teamet. Under utvecklingsprocessen som 
räcker ett år får teamen stöd av experter på 
olika områden, både i fråga om anskaffning av 
finansiering, juridiska frågor, kommersialise
ring, idéskydd, synliggörande av forskningens 
betydelse, kommunikation och partnerskap. 
Jubileumsårets Challengeteam publicerades i 
januari. Ställ din kompetens till teamens förfo
gande. Kom med och skapa lösningar för fram
tidens välmående. Anmäl dig på adressen 

challenge.helsinki.fi

Ytterligare information

projektchef Ira leväaho
suomi100&Helsinki Challenge

ira.levaaho@helsinki.fi, 050 505 8152

suoMI100FoRuM

Hur ser framtidens affärs
verksamhet, arbete, kompe
tenser och företagande ut? 
På Suomi100Forum i  
Lahtis 2–3.3.2017 förs en 
diskussion om hur vårt 
land kommer att se ut un
der de kommande 50 åren. 
HU är en av projektets 
drivkrafter.

suomiforum.fi

sTART – skIcklIGA  

FRAMTIDsAkTÖRER

Nätverket LUMAcenter 
Finland startar en verk
samhet för projektlärande 
som kallas StarT. Målet är 
att etablera en fullständigt 
ny mångvetenskaplig och 
gemenskapsinriktad lär
kultur med projektlärande  
i centrum. Team bestående 
av barn och ungdomar  
genomför projektet.

luma.fi/start

hElsINkI chAllENGE  
– EN VETENskApsBAsERAD IDéTÄVlING
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universitetet ställer upp med tre promotio
ner våren 2017 för att fira såväl Finlands 

100årsjubileum som reformationens jubi
leumsår. Inom loppet av en månad arrangeras 
teologiska och juridiska fakultetens doktors
promotioner samt filosofiska fakultetens magis
ter och doktorspromotion.

pRoMoTIo oRDINIs JuRIspRuDENTIuM

Promotionsfestligheterna inleds av juridiska 
fakul teten som anordnar sin tionde doktors
promotion den 19 maj under ledning av pro
motor, professor Olli Mäenpää. Juris dokto
rernas akademiska insignier är en bolognaröd 
doktorshatt och en doktorsvärja. 

Promotionen inleds torsdagen den 18 maj med 

ett hedersdoktorsseminarium och avslutas den 
20 maj med en promotionsutflykt. Föregående 
doktorspromotion vid Juridiska fakulteten gick 
av stapeln 2010. helsinki.fi/oik-promootio

pRoMoTIo oRDINIs phIlosophoRuM

Finlands äldsta och största akademiska fest, 
filosofiska fakultetens promotion, anordnas 
för 97:e gången. Promotor, professor Patrik 
Scheinin överräcker promovender från fem 
fakulteter deras akademiska insignier den 26 
maj. Doktorerna får en svart doktorshatt och 
en doktorsvärja och magistrarna en lagerkrans 
och en magisterring. 

Förberedelserna inför promotionen inleds 
traditionellt redan på Floradagen den 13 maj, då 

VåREN Fylls AV 
pRoMoTIoNER

Visste du att…
•  fram till år 1967 var teologie 

doktorernas doktorshatt svart. 
då beslöt teologiska fakul-
teten att ändra hattens färg till 
lila. i samband med reformen 
etablerades det svarta bandet 
utan lyra eller andra metall-
dekorationer.

•  Juridiska fakulteten delade 
1972 ut titeln hedersdoktor på 
restaurang motti, där fakulteten 
hade samlats till fest.

•  På den första promotionen 1643 
vid Kungliga Akademien i Åbo 
promoverades 10 magistrar vid 
filosofiska fakulteten.

•  de första hedersdoktorerna 
promoverades på universitetets 
200-årsjubileum 1840. i dag 
är hedersdoktor den hög-
sta titel universitetet beviljar. 
finlands enda jubelheders-
doktor, professor emeritus Eino 
Jutikkala, promoverades vid 
stats vetenskapliga fakultetens 
promotion 2006.

magisterpromovenderna samlas för att välja 
den allmänna kransbindaren. Den tre dagar 
långa festen avslutas med ett tal till gryning
en på den fjärde dagen. Föregående doktors
promotion vid filosofiska fakulteten gick av 
stapeln 2014, och nästa promotion blir av  
redan 2019. fil-promootio2017.helsinki.fi/sv/

pRoMoTIo oRDINIs ThEoloGoRuM

Teologiska fakulteten anordnar sin doktors
promotion den 9 juni. Promotor är professor 
Aila Lauha, som överräcker en lila doktors
hatt till teologie doktorerna. Teologie dokto
rerna får traditionellt ingen doktorsvärja vid 
promotionen. Ett av promotionens teman är 
reformationens 500årsjubileum.

Promotionen inleds med aktövningar  
torsdagen den 8 juni och avslutas med promo
tionsutflykt den 10 juni. Föregående doktors
promotion vid teologiska fakulteten arran
gerades 2011. helsinki.fi/teol/promootio2017

pRoMoTIoNENs VÄNNER

Tidigare medlemmar i promotionskommit
téer och alumner som har deltagit i promo
tioner har inom Alumnföreningen grundat 
en egen alumngrupp vid namnet Promotio
nens vänner. Gruppen träffas under våren i 
promotionernas tecken och hjälper vid behov 
årets kommittéer med promotionsarrange
mangen. Promotionens vänner har en par
kettplats med insyn i Helsingfors universitets 
mångsidiga promotionstradition. Alla som 
är intresserade av promotioner är välkom
na med i verksamheten. Gå med i gruppen 
på föreningens webbplats under rubriken 
”alumngrupper”. 

TIllkÄNNAGIVANDET AV  

hEDERsDokToRERNA

Våren 2017 promoveras sammanlagt över 20 
nya hedersdoktorer inom olika vetenskaps
områden. Samtliga promotioner tillkänna
ger sina hedersdoktorer den 7 mars. Till
ställningen börjar kl. 17.00 i Lilla festsalen i 
universitetets huvudbyggnad. Anmäl dig på 
föreningens webbplats. 

Å promotionens vänners vägnar  
planerare Juha hurme
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Rubriken syftar på fyra personer vilka under 
det unga Finlands första decennier bilda

de ett nätverk av vänskap, själsfrändskap och 
interaktivitet. Alla kom att påverka den finska 
kulturen, var och en på sitt sätt och litet också 
tillsammans. Samtidigt utgjorde de måhända 
en för det unga Finland symptomatiskt kreativ, 
men ändå individuellt separerad, krets som på 
sina respektive vädjobanor kom att lämna djupa 
spår såväl i Finland som utanför landets grän
ser. Detta i en tid som dominerades av mörka 
och sinsemellan motstridiga avgrundskrafter.

Vi talar om Göran Schildt, Vivica Bandler, 
Georg Henrik von Wright och Tove Jansson. 
De har en gemensam nämnare, de är alla födda 
under de sista åren av storfurstendömet. Göran 
Schildt och Vivica Bandler var faktiskt årsbarn 
med den nyutropade republiken. De var dess
utom alla sinsemellan goda för att inte säga in
tima vänner och de har alla lämnat ett impone
rande fotavtryck i Finlands kultur.

Under den föreläsningsserie som Alumn
föreningen arrangerar i samarbete med 
Christine och Göran Schildts Stiftelse u n
der tiden 9.3–20.4 2017 kommer varje före
dragshållare att ta fasta på sådana orsaker och 
följder som fick dessa personer att utveckla sin 
konst och sitt intellektuella kunnande. Däri
genom kom var och en på sitt håll att inta en 

FyRA VÄNNER  
– sToRA lIVsVERk

märklig plats inte bara i det finska utan även i 
det internationella kulturutbudet från 1940talet 
framöver.

Den starka interna vänskapen kunde mot 
bakgrunden av mörk intolerans, ohämmat våld 
och brutalitet hävda sig, först under de skapan
de åren på 1930 och sedan efter krigen explodera 
ut i full euforisk blomning. I hur pass hög grad 
påverkade den gemensamma samhällsbakgrun
den utvecklingen, hur pass mycket kunde mo
dernismen sägas ha påverkat och i vilken mån 
talar vi bara om tillfälligheternas spel?

Vännerna var naturligtvis bara människor. 
Och i likhet med mänskligheten – åtminstone 
den europeiska – upplevde de ett starkt eufo
riskt lyckobehov efter de katastrofer som Europa 
och världen genomgått under 1900talets första 
hälft och som sedan föreföll vara dömda att 
försvinna i det förflutnas dunkel. Georg Henrik 
von Wright valde vetenskapen och filosofin efter 
att ha fått smaka på det ”sköna” och eteriska i 
Italien och Frankrike i Schildts sällskap. Vivica 
Bandler ”gick in vid teatern” och skapade något 
helt nytt. Den komplexa Tove Jansson var hela 
sitt liv på sökarfärd. Kanske just för att hon inte 
blev renodlad bildkonstnär utan framgångs
rikt lyckades i sin deskriptiva konst kombine
ra sin mammas grafiska känsla med sin pappas 
plastiska konstnärlighet i skapandet av Mumin

världen, blev hennes konstnärliga fotspår i värl
dens kulturhistoria betydande. Göran Schildt 
igen, som tog samma känslosamma intryck 
av Medelhavsländerna på 1930talet som von 
Wright, beslöt efter krigen under intryck av sin 
franska orientering, att ”alltid och endast dyrka 
skönheten och företa [Önskeresan] inte för att 
bedra mig själv utan för att lära känna mig själv 
genom mina reaktioner”( parafras på Goethes 
”Italienische Reise”). Därmed blev han enligt 
egen utsago ett slags spegel för kollektiva lycko
drömmar efter de tunga krigsåren.

Föreläsningsserien hoppas vi skall belysa den 
här utvecklingen och ge den en förklaring, nu 
i en tid, när vi åter igen genomgår en i många 
avseenden dramatiska skeden: euforin och den 
därpå följande rationaliteten under de senaste 
sextio åren håller på att ersättas av en flum
mig och romantisk längtan till landet som inte 
är, till en förment lycklig tid i ett förflutet, 
som starkt skulle bejaka den egna identiteten 
på bekostnad av en nyvunnen men samtidigt 
”hotfull” universalism. Vi ser starka auktoritära 
krafter städsla kultur och lagstiftning för sina 
syften, vi hör motstridiga krafter uttala sig mot 
utbildning, mångkultur, migration och interfe
rens. Vi ser skoningslösa krigshandlingar utan 
urskillning drabba oskyldiga och vanmäktiga i 
alla åldrar. Samtidigt uniformeras och likriktas 
undervisning och kommunikation, den sunda 
källkritiken sätts på undantag. Man nästan 
skäms å mänsklighetens vägnar. 

Har den mångsidiga och mångfacetterade 
bildningsidén, den mänskliga hänsyn formad 
av gedigen, djup civilisation och tolerans förlo
rat sitt berättigande? Har den lyckliga, gränslö
sa äventyrslusten ersatts av en orolig, småaktig 
och begränsad livssyn – det franska ”l’esprit de 
clocher” eller ”impivaaralaisuus” på finska är 
mycket beskrivande. 

Det är emellertid trösterikt att veta att solen 
går upp även i morgon och att hoppets glöd 
inte falnar. Det förandliga, det sköna, det skall 
bestå och det vad våra fyra vänner med sina 
fyra livsverk åstadkom skall säkert också bestå, 
till senkomna släktleds efterlevnad!

Thomas Thesleff 
fm, styrelseordförande för Christine och göran 

schildts stiftelse, medlem av Alumnföreningen

VÄlkoMMEN! 
To 9.3 kl. 17–19
docent och författare Henrik Knif: 
Göran Schildt och konsten att sätta 
egen kurs

To 23.3 kl. 17–19
regissör och dramatiker Bengt Ahlfors: 
Vivica Bandler Kris. Katastrof. Succé

To 6.4 kl. 17–19
Professor Lars Hertzberg: Göran 
Schildt och G.H. von Wright – ett 
intellektuellt brödraskap

To 20.4 kl. 17–19
Professor Boel Westin: Muministisk 
vänskap. Tove Jansson inom och  
utom Mumindalen

FÖRElÄsNINGsspRåk sVENskA

lilla festsalen, 4. vån,  
fabiansgatan 33 
Anmälan:
helsinki.fi/alumnforeningen
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FRåN VETENskAps  INNoVATIoN 
TIll FRAM GåNGsRIk  
AFFÄRs VERksAMhET 

F orskningen vid Helsingfors universitet 
producerar mer och mer uppfinningar och 

idéer som kan kommersialiseras. Vägen från 
en vetenskapsinnovation till ett framgångsrikt 
företag kräver ett kompetent team, rätt tajming 
och mycket jobb. 

Experterna vid Helsinki Innovation Servi
ces (HIS) ansvarar för kommersialiseringen av 
forskningsresultat i samarbete med forskarna. 
Nu önskar HIS även bjuda in medlemmarna i 
Alumnföreningen efter diskussioner med Jan 

D. OkerBlom. Jan är tidigare styrelsemed
lem i Alumnföreningen och VD för Finnish 
Business Angels Network. Medlemmarna i 
föreningen kan exempelvis fungera som men
torer eller hjälpa till att bolla idéer. HIS söker 
också företagare, ledare och investerare för de 
nya startupföretagen. Passar någon av dessa 
roller dig? 

På Slush presenterades senhösten 2016 flera 
projekt som baserar sig på Helsingfors universi
tets forskning. I dessa ingick ett cancervaccin, 

Medlemmarna i Alumnföreningen har  
mycket att ge nya startup-företag i egenskap  

av mentorer, sparrare eller företagsledare.

en bombsniffare och en modell för småbarnspe
dagogik, som alla har fått hjälp med kommersi
aliseringen av HIS experter och en del också av 
alumner.

cANcERVAccINET BoTAR och FÖREByGGER 

Varje år diagnostiseras cirka 14 miljoner nya can
cerfall i världen och var tredje person drabbas av 
cancer under sin livstid. Det finns ett enormt be
hov av nya effektiva behandlingsmetoder. 

Vincenzo Cerullo är forskare vid Helsingfors 
universitets farmaceutiska fakultet. Hans spin
outföretag ProVince Tx utvecklar ett cancer
vaccin som utnyttjar kroppens egna immun
försvar. Idén bakom vaccinet är i princip enkel. 
Männi skans immunförsvar kämpar hela tiden 
mot exempelvis olika virus. Kroppen känner 
igen inkräktarna på de främmande strukturerna 
på virusets yta och förstör dem. 

Idén bakom metoden som Cerullo utvecklar 
är att ympa in delar av proteiner som är typiska 
för cancertumörer på viruscellers yta och låta 
kroppens eget immunförsvar attackera cancer
tumören. Metoden har fungerat utmärkt i djur
försök och nu förbereder man kliniska tester. 
Eftersom metoden inte använder sig av gifter 
ger den heller inte några allvarliga biverkningar. 
Metoden både förstör cancern och fungerar som 
ett vaccin, dvs. ger skydd mot cancerformen i 
framtiden. 

BoMBsNIFFARE FÖRBÄTTRAR  

REsEsÄkERhETEN

Oron för resesäkerheten är stor för tillfället och 
gäller alla som reser, både utrikes och inrikes. 
Biträdande professor vid Helsingfors universitets 
institution för fysik Mikko Sipilä leder företa
get Karsa Ltd som utvecklat en automatisk ”näsa” 
som kan användas för att upptäcka sprängämnen 
t.ex. på flygplatser. Prototypen MTTDONE har 
visat sig vara en av världens känsligaste sensorer 
för att detektera sprängämnen, droger och andra 
skadliga kemikalier. Den är väldigt snabb och 
som bäst kan den på några sekunder analysera 
vilka farliga ämnen ett föremål innehåller. 

DEN FINlÄNDskA MoDEllEN FÖR  

sMåBARNspEDAGoGIk EXpoRTERAs

Den finländska modellen för småbarnspedago
gik har rankats som världens bästa, och man 

vill att den ska bli bättre känd runt om i värl
den. Uppstartsföretaget HEI Schools (Helsinki 
International Schools) är grundat av Helsing
fors universitet och experter på utbildning, de
sign och konceptgenerering. HEI Schools ut
vecklar ett småbarnspedagogiskt koncept med 
en enkelt tillämpbar franchisingmodell, med 
sikte på en internationell marknad. I stället för 
tävlan, prov och tester uppmuntras barnen att 
pröva på nya saker, använda sin fantasi och öva 
sig i att uttrycka sig själva. Idén med konceptet 
är att tidigt lärande baserar sig på nyfikenhet, 
tillit och empati.

Å His vägnar 

kati salmivaara och saija Aalto

hIs?
Helsinki innovation services ltd, 
eller His, är ett bolag som Helsing-
fors universitet äger. det kommer-
sialiserar innovationer som görs vid 
universitetet. His experter söker 
fram, bedömer och skyddar universi-
tetets uppfinningar, planerar affärs-
verksamhet och söker efter lämpliga 
samarbetspartner och finansiering. 
His har ett nära samarbete med 
Helsingfors universitets sektor för 
forskning. 

läs mer om våra mest intressanta 
innovationer på adressen his.fi. 

Om du vill veta mer om hur du kan delta i kommersialiseringen av forskningsinnovationer ber vi dig skicka dina uppgifter till oss på en blankett som finns på adressen helsinki.fi/alumnforeningen,  
så tar vi kontakt. 
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 ”För mig var Madagaskar en mytomspunnen 
grön ö invid Afrika i Indiska Oceanen. 

Här finns en synnerligen rik och unik fauna 
och flora trodde jag. Då vi anlände till huvud
staden Antananarivo den 15 november började 
min förutfattade bild av landet smulas sönder.

Huvudstaden, kallad Tana i folkmun, bjöd 
ännu inte på någon stor överraskning, men när 
vår långa bussresa söderut startade insåg jag att 
vi befinner oss i ett av världens fattigaste länder 
och med allt vad de innebär för hela omgiv
ningen.

Sir Davis Attenboroughs naturfilmer har 
gett en bild av en grön ö täckt av huvudsakli
gen tropisk regnskog fyllda av unika djurarter 
som lemurer, kräldjur och fåglar. Det är sant, 
att det i skogarna och på höglandet i mitten av 

MyTEN oM MADAGAskAR 
koM på skAM

ön finns träd och växter, som har utvecklats till 
helt egna arter sedan ön skiljdes från den afri
kanska kontinenten för 160 miljoner år sedan. 

spåREN EFTER MÄNNIskAN

Världens 4:e största ö var ett evolutionsbiolo
giskt laboratorium tills människan kolonisera
de Madagaskar för 1500 år sedan. Då började 
en utveckling som radikalt har förändrat det 
mesta. Exploateringen gick till att börja med 
rätt långsamt, men i takt med att befolkning
en ökade och behövde allt mera naturresurser 
för sitt uppehälle och arabiska, senare portu
gisiska, brittiska och sedan slutet av 1800talet 
franska handelsmän for iväg med allt av värde, 
gick det fort.

Efter att Madagaskar på 1800talet var en 

kaotisk monarki tog fransmännen över och 
utlyste ön till sin koloni 1896. 1960 blev landet 
slutligen självständigt.  Över 80 % av skogen 
har avverkats under de senaste 100 åren och 
utvecklingen fortsätter. Idag finns bara 15 % av 
den ursprungliga skogen kvar.

Allt det här kunde vi erfara på vår långa 
bussfärd söderut. Ödemark och ändlösa risfält 
avlöste varandra. 70 % av befolkningen bor på 
landet och varje gång vi stannade, i en liten by 
eller mitt på stäppen, tog det inte länge förrän 
det från ingenstans dök upp en skock barn i 
hopp om allmosor. 

På landsbygden saknas alla bekvämligheter. 
Husen och hyddorna saknar skorstenar och 
upp till tio personer samsas om ett utrymme 
på högst 20 kvadratmeter. I huvudsak livnär 
man sig på risodling. I större byar håller man 
sig också med husdjur som sebuer och olika fjä
derfän. Elektricitet är en lyx som bara en liten 
del av byborna har.

Barnen har skolplikt, men i många familjer 
ser man hellre att de hjälper till hemma. Upp
skattningsvis 45 % av den vuxna befolkningen 
är analfabeter. Över hälften av befolkningen 
lever under fattigdomsgränsen och Madagas
kar lever till stor del på internationellt bistånd. 
Under rådande omständigheter är det svårt att 
se en positiv utveckling.

Befolkningen ökar snabbt – på de senaste 
20 åren från 15 till 25 miljoner och man und
rar hur folk livnär sig för någon storindustri 
finns inte. Städerna erbjuder en del service 
och hantverksjobb. Exporten består främst av 
textilier och livsmedel, som kaffe och vanilj, 
men t.ex. 20 % av riset importeras. I mindre 
omfattning förekommer också gruvindustri. Vi 
såg familjer som arbetade med guldanskaffning 
och körde genom byar där kommersen med 
ädelstenar gick hotfullt het. 

Efter självständigheten hade landet på 1970 
och 80talet ett planekonomiskt enpartisystem, 
som bromsade utvecklingen. Men inte heller 
mångpartisystem eller en militärkupp 2009 
har gynnat ekonomin.

FoRskNINGssTATIoNEN VAlBIo

Ett av huvudresmålen var forskningsstationen 
ValBio i Ranomafana med omgivande natio
nalpark som Helsingfors universitet tagit del i 
att grunda och upprätthålla sedan 1986. I dag 
finansieras stationen huvudsakligen av ameri
kanska universitet och privatpersoner. Framti
den för denna fina station är dock hotad p.g.a. 
osäkerhet om finansieringen. Flera finländska 
studerande har årligen deltagit i forskningspro
gram och gjort sina avhandlingar här om bl.a. 
hållbar utveckling. Bland annat den berömda 

Reflektioner av en deltagare på alumnresan 
till Madagaskar i november 2016
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universitetets uppgift i samhället är hög
klassig forskning och utbildning samt 

aktiv samverkan med samhället. Tillsammans 
bidrar dessa till en bättre värld. 

Styrelsen beslöt på sitt möte den 15 december 
2016 om verksamhetsplanen 2017. Universite
tets vision sträcker sig till år 2025 och temat är 
Globalt inflytande genom samverkan. 

Universitetet har identifierat fyra stora ut
maningar: digitalisering, globalisering, hållbar 
utveckling, och åldrande och välmående.  
Utgående från dessa utsåg styrelsen år 
2015 tre strategiska forskningsfält: 
Life Science, Human Mind in 
Changing World och Matter 
and Materials, vilka indelas 
i olika tematiska områden. 
Med hjälp av dessa områden 
ämnar universitetet stärka 
och profilera sin forskning. 
Ansökningen om profile
ringsfinansiering av Finlands 
Akademi år 2017 riktas bl.a. till 
Helsinki Sustainability Science  
Centre (HSSC).

BIo- och MIlJÖVETENskAplIGA fakulteten har 
under många år gjort ett gott samarbete med 
Alumnföreningen i syfte att förändra värl
den till det bättre. På fakultetens traditionella 
evenemang för alumner och intressegrupper, 
Oktoberfesten 2015, beslöt man göra en alumn
resa till Madagaskar år 2016 med temat hållbar 
utveckling. Deltagarna, bland dem Kenneth 
Stambej, upplevde att resan var en ögonöpp
nande upplevelse till öns verkliga förhållanden 
och utmaningar. 

Hållbar utveckling är ett centralt forsknings
tema vid vår fakultet. Bio och miljövetenskap
liga fakulteten är initiativtagare och promotor 
för universitetets projekt att grunda Sustaina
bility Science Center. Målet är att sammanföra 
olika vetenskapsområden från olika fakulteter 

och inflytelserika samhälleliga aktörer för att 
lösa sådana globala utmaningar som presente
ras i FN:s globala mål för hållbar utveckling  
– Agenda 2030. 

För tillfället framskrider planeringen av 
HSSC i snabb takt i arbetsgruppen, där uni
versitetets expertis inom forskning om hållbar 
utveckling är väl representerad. Målet är att 
HSSC grundas år 2017. En samarbetsstrategi 
för centret är under arbete, eftersom många  
företag har visat intresse för samarbete.

Fakultetens vänner och alumner  
är väl komna till ett seminarium 

om hållbar utveckling som  
anordnas av centret den  
12 maj 2017, för att  
presentera olika aktörer.  
Anmäl dig på:  
helsinki.fi/alumnforeningen

VIll Du BlI  

VETENskApsFADDER?

Bio och miljövetenskapliga fa
kulteten gör banbrytande forskning 

inom livsvetenskaper och hållbar utveckling. 
Alla alumner kan delta i arbetet genom att bli 
vetenskapsfadder. Det är en ny form av finan
siering för vetenskap och forskare. Den som 
blir vetenskapsfadder får delta i en forsknings
grupp och följa med på nära håll hur forsk
ningen framskrider. Du får direkt kontakt med 
fakultetens ledning och aktörerna i din valda 
forskningsgrupp.

Bekanta dig med forskningsteamen  
och fondens verksamhet:
helsinki.fi/bio/tutkimus/tutkimusryhmat

Ragna Rönnholm 
fd, docent i cell- och molekylärbiologi

Hu bio- och miljövetenskapliga  

fakultetens samhällsrelationer

Hu styrelsemedlem 2010–2017

hElsINkI susTAINABIlITy 
scIENcE cENTRE
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forskaren Ilkka Hanski spenderade mycket tid 
här. En av dagens toppforskare i Valbio är Mar 
Cabeza som ansvarade för oss under dagarna 
på stationen och som tillsammans med statio
nens forskare och lokala guider presenterade 
endemiska och unika fladdermöss, lemurer, 
kräldjur och insekter samt växter av alla de slag 
på spännande dagliga och nattliga utfärder. 

Stationens grundare och chef Patricia 
Wright är själv en av de främsta experterna på 
lemurer. Hon kom hit för 20 år sedan för att 
göra forskning men märkte snabbt att hennes 
forskningsobjekt först måste räddas från kal
hygge. Hon måste ge avkall på forskningen för 
medelinskaffning. Wright berättade flera gånger 
om betydelsen av dåvarande HU:s rektor Kari 
Raivios stöd för ValBio projektet. Den första 
stödsumman som Helsingfors universitet gav 

var startskottet för att hela stationen kunde byg
gas vilket en plakett på stationen vittnade om. 

TuRIsMEN

Bussresan fortsatte söderut över savanner och 
stäpper. Här är det för torrt att odla ris eller 
överhuvudtaget någonting alls. Så långt ögat 
når är det bara några apbrödträd och buskar 
som klarar sig.  Men så  förbyts landskapet till 
något som kunde jämföras med Arizona dvs. 
rena rama ”vildavästern”. Här inkvarterades 
vi i turistbyn Rock Lodge mitt i nationalpar
ken Isola. I ett av Madagaskars torraste ställen 
överraskades vi av en ordentlig hagelskur, som 
var rentav hälsovådlig. Hagel stora som plom
mon regnade ner på oss mitt i öknen! 

Vår utfärd till en av traktens kanjoner stör
des i varje fall inte av vädret. Där kunde vi 
simma i naturliga bassänger där vatten rann 
ner från de omliggande bergen. 

Bussresan fortsatte söderut till stränderna 
längs syd och sydvästkusten. Under färden 
fick vi konkret uppleva landets anspråkslösa 
vägnät. Nätet omfattar 50.000 kilometer, varav 
en tiondedel är asfalterad. Det hindrar inte en 
hel del gropar, som sänker medelhastigheten 
rejält. Överallt promenerade lokalbefolkning
en. Inte heller järnvägsnätet imponerar. Under 
1000 kilometer, varav bara 160 kilometer an
vänds för persontrafik. Däremot finns det 400 
flygfält, men bara ett tiotal är anpassade för 
större passagerarplan.

De sista dagarna spenderade vi i Ifaty på en 
semesterort som upprätthölls, helt ekologiskt 
med bl.a. solpaneler och egna reningsverk, av 
en herre som ursprungligen härstammade från 
Strasbourg. Ifaty kunde vara en välbesökt se
mesterort. Problemet är att turistnäringen inte 
drar. Det beror främst på att Madgaskar ligger 
lite på sidan om och så har den politiska led
ningen inte gjort något som helst för att göra 
landet attraktivt. Under 300.000 turister per 
år kommer till ön. Mina förväntningar om en 
grön mytisk ö kom på skam. Det var för 1500 år 
sedan. Nu har den söndervittrade röda jorden 
gett Madagaskar smeknamnet ”den röda ön”.

 
kenneth stambej
Alumn i statsvetenskap

medlem av Alumnföreningen

MADAGAskAR
•  Yta: 587 040 kvadratkilometer
•  Självständighet 1960
•  24,5 miljoner invånare
•  Valuta: ariary (1 Euro = 3 306 AR) 
•  Språk: malegassiska, franska
•  Religioner: traditionella (48%), kristna (45%), muslimer (7%) 

15/16

HOTELLIT – TAI VASTAAVATAntananarivo: Carlton Hotel **** www.carlton-madagascar.comAntsisabe: Royal Palace *** www.leroyalpalace.mg
Ranomafana: 
ValBio tai Thermal Hotel 
Ranohira: Isalo Rock Logde ****www.isalorocklodge.com
Itafy: Paradisier Hotel ****
www.paradisier.net

LENTOAJAT
Turkish Airlines
TK1764  14NOV  HEL IST  1810  2145TK 160  15NOV  IST TNR  0110  1500TK 161  29NOV  TNR IST  1630  0415TK1761  30NOV  IST HEL  0850  1220

Air France
AF5003  15NOV  HEL CDG  0735  0940AF 934  15NOV  CDG TNR  1045  2330AF 935  30NOV  TNR CDG  0210  1120AF5000  30NOV  CDG HEL  1525  1920

MATKAN HINTA
Kahden hengen huoneessa 4950 euroa/hlö.Pyynnöstä järjestämme myös yhden hengen huoneita.  Yhden hengen huoneista peritään 650 euron lisämaksu.  Yhden hengen huoneita on rajoitettu määrä.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:•	Lennot Istanbulin tai Pariisin kautta Antananarivoon meno-paluu. Ateriat lennoilla.
•	Englanninkielinen matkanjohtaja ottaa ryhmän vastaan Antananarivossa ja johtaa matkaa Madagaskarissa.  

Hänen lisäkseen englanninkielisiä paikallisoppaita eri kohteissa.•	Hotellimajoitus, korkeatasoinen turisti- tai ensimmäinen luokka, lukuun ottamatta yksinkertaista majoitusta 

Ranomafanassa. Pyydämme huomioimaan, että hotellien taso Madagaskarissa ei ole verrattavissa eurooppalaiseen 

tasoon.
•	Aamiainen joka päivä
•	Ateriat ohjelman mukaan, ruokajuomat eivät sisälly hintaan•	Ilmoitettu ohjelma, kuljetukset ja pääsymaksut•	Maan sisäiset lennot ohjelman mukaan•	Matkustaja-, lentokenttä- ja turvallisuusmaksut sekä lentokenttävero •	Viisumi

•	Helsingin alumniyhdistyksen edustaja on mukana matkalla •	Asiantunteva matkanjohto

HINTAAN EI SISÄLLY:
•	Ruokajuomat, jos matkaohjelmassa ei ole toisin ilmoitettu, henkilökohtaiset menot (esim. baarivirvokkeet, juo-

marahat kuljettajille, oppaille ja hotellien henkilökunnalle), matkavakuutus ja peruutusturva. Teemme yhteistyötä 

vakuutusyhtiö Alandian kanssa koskien matkavakuutuksia.

TIETOA MATKASTA

Antananarivo

MADAGASKAR

Antsirabe

Ambositra

Ranomafana

Ranohira

Tulear

Tolanaro

Ifaty INTIAN
VALTAMERI

Mosambikin  
kanaali
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sTRATEGIskA sRI lANkA

AluMNERNA gör en rundresa i Marocko 
5–12.11.2017. I Marocko möts rytmen av den 
pulserande storstaden med färgstarka histo
riska miljöer där berberna, romarna och  
muslimerna samsats och tävlat om makten  
sedan 200 f.Kr. I Fez, en gammal kunglig 
storstad, besöker vi Al-Karaouine som är  
världens äldsta universitet, grundat år 859. 
Universitetet utvecklades därefter till världens 
ledande islamska läroinrättning. 

Marocko har ett mycket varierande land
skap med de ståtliga Atlasbergen, Sahara
öknen och kustlinjer mot både Medelha
vet och Atlanten. Kulturen är en intressant 
blandning av berberkultur blandat med 

AluMNERNA stiger ombord på Sea Cloud II för att 
segla på det Karibiska havet under högsäsong den 
4–15.1.2018. Rutten Barbados–Antigua är inte bara 
fantastisk vacker och intressant, utan även idealisk 
för årstidens vindriktning. Seglingen är bekväm 
och medför inga strapatser för passagerarna.

Under kryssningen njuter vi av sol, stränder 
och grön natur men har även som mål att se och 
uppleva historiska öar, som St. Lucia och Saint 
Barthélemy. De är forna svenska och danska ko
lonier. Flera personer med finländskt påbrå har en 
koppling till öarnas historia som vi bekantar oss 
med. Den svenska perioden syns fortfarande idag 
på St Barths i form av gatuskyltar på svenska. 

Fartyget Sea Cloud II är världens största tremas
tade barkskepp och seglas fortfarande traditionellt. 
Dagarna till sjöss gör ett oförglömligt intryck även 
på en erfaren resenär. Då manskapet på däck får 
order av kaptenen klättrar rutinerade besättnings
medlemmar upp i masterna och sätter segel, utfö
rande traditionella segelmanövrar. Fartyget genom
syras av en avslappnad och kosmopolitisk stämning, 
där den erfarna besättningen garanterar en bekväm 
och stressfri tillvaro ombord. Fartygets gastronomi 
och service är på en mycket hög internationell nivå.

VÄRlDENs ÄlDsTA 
uNIVERsITET

AluMNsEGlATs

sRI lANkA är den mytomspunna, mångkulturella 
och sagolikt vackra tropiska ön i Indiska Ocea
nen där kolonialmakter och köpmän gjort sig 
förmögenheter på kryddor och te. Ceylon, som 
landet kallats, var en strategisk knutpunkt för 
handel ända från Sidenvägens tid ca 120 f.Kr. på 
grund av sitt geografiska läge och djupa hamnar.

Öns mångskiftande kultur består av flera  
olika språk och religioner. De härstammar från  

ett flertal olika etniska folkgrupper bosatta  
på Sri Lanka; singaleser, indiska tamiler, 
burgherer, malayser, kaffirer och ursprungs
folket Vedda. Resan går av stapeln under 
sportlovsveckan 17–25.2.2018. Detta är en 
oförglömlig resa fylld av unika naturupplevel
ser, kilometerlånga sandstränder, imponeran
de nationalparker och UNESCOS världsarv 
inom både natur och kultur.

romarri kets influenser, europeisk kolonialism 
och arabisk islam. Med på resan följer en på  
temat specialiserad föreläsare. 

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

Oförglömliga upplevelser och upptäcktsfärder  
i sällskap av alumner och sakkunniga.

AluMNREsoR  
– ETT ÄVENTyR MED syFTE
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T ävlingen AlumnGolf har redan blivit en 
tradition. AlumnGolf spelades för tredje  

gången 18.5.2016 på Helsingfors golfklubb i 
Tali. Tali är Finlands äldsta golfbana med 
långa traditioner. Vi hade glädjen att höra Lassi 
Tilander berätta om banans historia under lun
chen. Lassi har spelat på Tali golfbana i över 50 
år och har sett många golfare i världsklass spela 
här, bl.a. Seve Ballesteros och Jack Nicklaus. 
Vi fick spela i vackert och soligt vårväder. Ba
nan var i gott skick och omtyckt bland spelar
na. Resultaten var bra, även om vi inte riktigt 
nådde upp till handikappen. Huvudtävlingen 
var en individuell poängbogey med fullt han
dicap. Vi spelade även en best ball tävling med 
tvåpersoners lag. I specialtävlingarna ingick 
närmast flaggan och längsta drive. 

GolFBANAN i Tali gav goda förutsättningar för 
tävlingen och tack vare de skickliga golfarna 
kunde tävlingen avslutas inom en rimlig tid. 
Den tredje AlumnGolftävlingen var lite större 
än de tidigare. Efter tävlingen fick vi njuta av 
en god buffé i klubbens restaurang. I efter
spelet kom det fram att deltagarna gärna vill 
ha en separat damserie, precis som tidigare år. 
Herrarna vann alla de individuella tävlingarna 
medan damerna vann lagtävlingen. Allmänt 
kan man konstatera att banans längd och han
dicapsystem ger kvinnor och män likvärdiga 
utgångspunkter.

Tarmo Korpela fick åter sitt namn inristat 
i vandringspriset efter att ha spelat 34 poäng. 
Tarmo hade nyligen förbättrat sitt handicap 
och spelade nu inom sin buffertzon. Det var 
fint spelat. Juha Pekka Katainen kom tvåa 
med 32 poäng och Kai Korttila trea med 31 
poäng. I specialtävlingarna kom Tarmo Korpela 
närmast flaggan, 0,49 meter ifrån. Birdieputten 
misslyckades, så priset, som var en maskin för 

att träna puttar, kommer kanske väl till pass. 
Juha Pekka Katainen slog bollen längst, 230 
meter. Paula KohonenJalonen och Joann a 
Kuusela vann best boll tävlingen med 39 
poäng. Scratchresultatet, dvs. resultatet utan 
handicap var 88 slag och spelades av Juha  
Pekka Katainen. De bästa spelarna belönades 
och resten av priserna lottades ut bland  
deltagarna.

Jaakko suomela 
föreningens golfansvariga

Både alumner och universitetsanställda  
deltog i AlumnGolf.

AluMNGolF

AluMNGolF 2017  
spElAs 31.5 I hIRsAlA 

Anmäl dig och köp en  
spelplats: alumnikauppa.fi 

Före spelet berättar prorek-
tor vid Helsingfors univer-
sitet, professor i fysik Keijo 

Hämäläinen om vardags 
fysik och hur den kan tilläm-

pas bl.a. på en golfboll.

Må 13.2. kl 17–18.30
Författare Riikka Pulkkinen – Paras mahdollinen maailma
en vacker och stark roman om en mor som gjort ett  
oåterkalleligt misstag. en far som inte hittar ut ur sin  
sorg och en dotter vars minnen gör för ont att minnas. 

Må 13.3. kl 17–18.30
Behövs antikvariat fortfarande?
välskötta antikvariat är de enda riktiga ”akademiska  
bokhandlarna”. i ett antikvariat är förändring det  
enda som består. bokhandlare Elmeri Vehkala. 

Må 10.4. kl 17–18.30
Miehet merellä – hetkiä luotsauksen historiasta
finska lotsar har redan i 320 år tagit hand om sjöfarts-
säkerheten i vårt land. Jubileumsåret till ära publicerades 
boken Miehet merellä. lotsverkets (finnpilot Oy) verk-
ställande direktör Matti Pajula berättar om lotsernas  
havsstänkta liv vid finlands kuster nu och då. Till-
ställningens värdinna är författare Marjo T. Nurminen. 

Må 8.5. kl 17–18.30
Helsingin Sanomats kulturredaktion
Alumnerna gästar Helsingin sanomats kulturredaktion 
i sanomatalo. vi får höra om litteraturkritik, författar-
intervjuer och black box -förställningar.  
det detaljerade programmet meddelas senare.

lITTERATuRcIRkElNs 

pRoGRAMRåD: 

Leena Haikarainen 
pensionerad lärare, 
litteraturentusiast
Helena Ruuska fd, 
litteraturforskare

Anmäl dig på  
föreningens hemsida 
eller till kontoret.  
 
Plats förutom 8.5.: 
runeberg-salen,  
fabiansgatan 33.
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On 15.2.2017 kl 17
Tom of Finland
Kinopalatsi, Kaisaniemigatan 2

Förhandsvisning för alumnerna av filmen 
Tom of Finland  – över en vecka innan  
premiären (24.2.). filmen handlar om Touko 
Laaksonens liv, drömmar och kärlek samt om 
tolerans. Touko blev känd för sina ritningar 
av fria och ohämmade muskulösa män. Hans 
verk, som han undertecknade med artist-
namnet Tom of Finland, är tidlösa symboler 
för en hel generation och en del av revolu-
tionen för sexuella minoriteters rättigheter. 
regi: Dome Karukoski. i rollerna: Pekka  
Strang, Lauri Tilkanen, Jessica Grabowski 
och Werner Daehn. längd 2 timmar.

Alumnerna har en sal på 182 platser reser-
verad i Kinopalatsi. filmen presenteras kl 17. 
show-Time klockan 17.20. förhandsvisning-
ens alumnbiljettpris är 15,50€. biljetten kan 
köpas i alumnbutiken: alumnikauppa.fi.  
Köp dina biljetter senast 6.2.2017.
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Ti 4.4.2017 kl 17.30
Modernt liv!
HAM – Helsingfors konstmuseum
Tennispalatset, Salomonsgatan 15

fem museer i finland firar märkesåret av 
finlands självständighet 2017 med ett gemen-
samt storprojekt. utställningen modernt liv! 
ger ögonblicksbilder av den finska modernis-
men och dess inhemska och internationella 
framgångar 1917–1968. modernt liv! kombine-
rar arkitektur, design, fotografi och bildkonst 
på ett nytt och överraskande sätt.  

utställningen är ett unikt samarbetsprojekt 
med material från samlingar och forskning vid 
fem museer – HAm Helsingfors konstmuseum, 
designmuseet, finlands fotografiska museum, 
Arkitekturmuseet och Alvar Aalto-museet.

i utställningen ingår bland andra Alvar och 
Aino Aalto, Emmi Fock, Greta Hällfors-Sipilä, 
Vilho Setälä, Tapio Wirkkala, Kaj Franck, Eliel 
Saarinen, Viljo Revell och Timo Sarpaneva, 
Laila Pullinen och Eila Hiltunen, Wäinö Aalto-
nen, Vuokko Nurmesniemi, Anitra Lucander, 
Aarno Ruusuvuori, Sam Vanni och Unto Pusa.

vi har reserverat tre gruppguidningar för 
alumner kl 17.30. innan guidningen presenteras 
utställningen i HAm-salen kl 17.00. guidningen 
tar ca. 55 min. Anmälan till besöket på fören-
ingens hemsida eller till kontoret. Alumnbil-
jettpris med guidning kostar 8€/person.

On 22.3.2017 kl 19
Olivier Messiaen: Turangalîla-symfonin
HSO och Susanna Mälkki
Musikhuset, Mannerheimvägen 13 A

Olivier Messiaens första internatio-
nella framgång Turangalîla är både 
en mammut-symfoni och en virtuös 
pianokonsert. verket uppförs i genom-
snitt en gång per årtionde i Helsingfors. 
dirigent: Susanna Mälkki, piano: Roger 
Muraro och ondes martenot: Valérie 
Hartmann -Claverie. innan föreställ-
ningen arrangeras ett förhandspro-
gram för alumner. vi har reserverat 80 
biljetter för alumner. Lös ut biljetterna 
senast 21.2.2107 i musikhusets biljet-
tjänst (utan serviceavgift) eller via 
Ticket master. Alumnbiljettens pris är: 
i-klass 24€, ii-klass 20€ och iii-klass 
16€ + möjlig serviceavgift. boknings-
nummer 11170974. 

Ti 18.4.2017 kl 19
INGVAR! 
Svenska Teatern, Norra Esplanaden 2

ingvar är en musikalisk samtidssatir som kär-
leksfullt hyllar och driver med såväl den svenska 
självbilden som ingvar Kamprads livsverk iKeA. 
nio sjungande skådespelare och musiker bjuder 
på en fartfylld och rolig föreställning. Kängor 
ges till höger och vänster till landet lagom. den 

Det är viktigt att du anmäler dig till Kulturträffarna på föreningens hemsida  
eller till kontoret så att vi kan informera om eventuella förändringar i programmet.

svenska jantelagen, folkmusiken, folkdansen, 
Pippi, nobel och de röda stugorna får sig alla 
en omgång. längd 2 h 10 min (inkl. paus).

vi har reserverat 60 biljetter för alumner. 
Lös ut biljetterna senast 21.3.2107 i svenska 
teaterns biljettkontor. Alumnbiljettpriset är 
30€ (norm. 35€). bokningen är gjord på  
namnet Helsingfors universitets alumn-
förening. biljettkontoret har öppet vardagar  
kl 10–18 och lör kl 12–18. Tel. (0) 9 6162 1411.
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Ti 23.5.2017 kl 19.30
Tango! – från Buenos Aires till Seinäjoki
Finlands Nationalopera
Helsingforsgatan 58

i den dansfyllda konserten tolkas såväl argen-
tinsk som finsk tango på operans huvudscen. 
den passionsfulla och starka konserten är en 
del av finland 100 -jubileumsprogrammet.  
Jorma Uotinen är konsertvärd. som solister till 
nationaloperans orkester hör vi Arja Koriseva, 
Angelika Klas, Johanna Rusanen-Kartano, 
Jyrki Anttila, Mika Pohjonen, Waltteri Torikka 

och Jyrki Korhonen. det melankoliska bando-
neon spelas av Petri Ikkelä och piano av Ilkka 
Kotaja. längd 2 h 30 min (inkl. paus 25 min). 
endast fyra föreställningar. innan föreställ-
ningen arrangeras ett förhandsprogram för 
alumner. 

vi har reserverat 100 biljetter för alumner. 
Lös ut biljetterna senast 9.3.2017 i operans 
biljettjänst, Helsingforsgatan 58.  
Tel. (09) 4030 2211. Alumnbiljettens pris: 
normal 49€, pensionär 44€, studerande  
och ungdom 29€ + möjlig serviceavgift.  
bokningsnummer 522-90940690.
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i Kunskap, forskning och nya idéer!

Alla alumner får 25 % rabatt på alla SKS böcker
 i nätbutiken www.finlit.fi/kirjat

 och i Vetenskapsbokhandeln (Snellmansgatan 13, Helsingfors)
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NoRMAl pRIs AluMN pRIs BEspARING Anders 
Alumn

Fiona  
Fuks

Ursula  
Universitet

Peter  
Pensionär

Alumnföreningens medlemsavgift / år 36,00€ -36,00€ V V V

AlumnFuks medlemsavgift / år 20,00€ -20,00€ V
En tryckt årgång av tidningen Yliopisto 50,00€ 4,00€ 46,00€ V V
Unicafé lunch (Förmånligt) 8,80€ 5,70€ 3,10€ V

Unicafé lunch (Bistro) 9,00€ 8,70€ 0,30€ V
UniSport engångsavgift 10,00€ 9,00€ 1,00€

UniSport säsongskort heldag 1 mån 69,00€ 59,00€ 10,00€

UniSport säsongskort heldag 4 mån 249,00€ 212,00€ 37,00€

UniSport säsongskort heldag 12 mån 619,00€ 495,00€ 124,00€

UniSport säsongskort halvdag 1 mån 55,00€ 47,00€ 8,00€

UniSport säsongskort halvdag 4 mån 199,00€ 169,00€ 30,00€ V V
UniSport säsongskort halvdag 12 mån 495,00€ 396,00€ 99,00€

UniSport engångsavgift för AlumnFukser 10,00€ 7,00€ 3,00€

UniSport AlumnFuks säsongskort heldag 1 mån 69,00€ 40,00€ 29,00€

UniSport AlumnFuks säsongskort heldag 4 mån 249,00€ 94,00€ 155,00€

UniSport AlumnFuks säsongskort heldag 12 mån 619,00€ 153,00€ 466,00€ V
UniSport AlumnFuks säsongskort halvdag 1 mån 55,00€ 28,00€ 27,00€

UniSport AlumnFuks säsongskort halvdag 4 mån 199,00€ 66,00€ 133,00€

UniSport AlumnFuks säsongskort halvdag 12 mån 495,00€ 107,00€ 388,00€

Radions symfoniorkester (RSO) biljett -10% (exempel) 30,00€ 27,00€ 3,00€ V V
RSO fredagsseriens säsongskort (2016–2017) 248–360€ 185,00€ 63–175€ V V
SKS publikationer -25% (exempel) 28,00€ 21,00€ 7,00€ V V
Gaudeamus publikationer -20% (exempel) 29,00€ 23,20€ 5,80€ V
Svenska Teatern föreställningar (exempel) 30,00€ 21,00€ 9,00€ V
Tidningen Ulkopolitiikka 40,00€ 34,00€ 6,00€ V V
Aku Ankka 12 mån (52 nr) 149,80€ 104,80€ 45,00€ V

Aku Ankka Junior 12 mån (12 nr) 94,80€ 66,40€ 28,40€

Cosmopolitan 12 mån (11 nr) 113,30€ 68,00€ 45,30€ V
ET-lehti 12 mån (20 nr) 176,00€ 105,60€ 70,40€ V
ET Matkaopas 12 mån (6 nr) 60,00€ 41,40€ 18,60€

Gloria 12 mån (12 nr) 135,30€ 81,20€ 54,10€

Glorian Koti 12 mån (12 nr) 125,40€ 75,20€ 50,20€ V
Glorian ruoka&viini 12 mån (8 nr) 98,80€ 59,30€ 39,50€ V
Hyvä Terveys 12 mån (14 nr) 142,10€ 85,30€ 56,80€ V
Kodin Kuvalehti 12 mån (24 nr) 189,60 113,80€ 75,80€

Meidän Perhe 12 mån (11 nr) 101,20€ 60,70€ 40,50€

Me Naiset 12 mån (48 nr) 228,00€ 136,80€ 91,20€ V
Prinsessa 12 mån (12 nr) 84,00€ 58,80€ 25,20€

Roope-setä 12 mån (10 nr) 64,00€ 44,80€ 19,20€

SPORT 12 mån (10 nr) 103,00€ 61,80€ 41,20€

Suuri Käsityö 12 mån (10 nr) 129,00€ 77,40€ 51,60€

Tiede 12 mån (12 nr) 144,60€ 86,80€ 57,80€ V
Vauva 12 mån (10 nr) 104,00€ 62,40€ 41,60€ V

RÄkNA Ihop DINA BEspARINGAR 152,00€ 494,30€ 342,60€ 281,10€

spARA MED 
MEDlEMs-
FÖRMåNER

De nyaste  
förmånerna hittar du i det 

elektroniska medlemskortet i 
din telefon och på före ningens 

hemsida. Du får tillgång till 
förmånerna genom att visa 

ditt elektro niska eller  
pappers medlemskort 

om du äter lunch på 
unicafé 12 gånger i året 

eller om du köper 4 
böcker från sks har du 
med rabatterna sparat 

ihop kostnaderna för ett 
års medlemsavgift.

€



Alumnföreningen | medlemsbrev 201760 Alumnföreningen | medlemsbrev 2017 61

NyTTJA MEDlEMsFÖRMåNERNA

TIDNINGEN ulkopolITIIkkA – spARA 6€
ulkopolitiikka är en prisbelönt kvalitetstidning som fördjupar den finländ-
ska diskussionen om internationell politik och ekonomi. medlemmar får 
15 % rabatt på en prenumeration av tidningen. Priset på en årgång är 34€ 
för medlemmar (norm. 40€). i prenumerationen ingår ett valfritt num-
mer av de redan utgivna tidningarna och gratis tillgång till den digitala 
utgåvan. dessutom får du en bok som beställningsgåva. beställningar per 
telefon på 09 432 7707 eller per e-post asiakaspalvelu@ulkopolitiikka.fi. 
Kom ihåg att nämna ditt medlemskap i samband med beställningen. Tid-
ningen utges av utrikespolitiska institutet, som anordnar diskussionstillfäl-
len och seminarier om internationella relationer och europeiska unionen. 
föreningens medlemmar har en egen kvot till vissa av dessa evenemang. 
läs mera om aktuella evenemang på Alumnföreningens hemsida. 

sks – spARA upp TIll 40 % 
sKs är finlands största förlag för vetenskaps- och faktaböcker 
inom humaniora. som medlem får du 25 % rabatt på sKs böcker 
i vetenskapsbokhandeln (snellmangatan 13, Helsingfors) och i 
sKs nätbokhandel www.finlitfi/kirjat. sKs ger också varierande 
specialerbjudanden på hela 40 % till alumnerna under årets lopp. i 
bokhandeln får du förmånen med ditt medlemskort. i nätbokhan-
deln får du rabatten genom att registrera dig som kund i gruppen 
”HY Alumniyhdistys”.

Aku Ankka 12 mån (52 nr) 104,80€ (norm 149,80€)

Aku Ankka Junior 12 mån (12 nr) 66,40€ (norm 94,80€)

Cosmopolitan 12 mån (11 nr) 68,00€ (norm 113,30€)

ET 12 mån (20 nr) 105,60€ (norm 176,00€)

ET Matkaopas 12 mån (6 nr) 41,40€ (norm 60,00€)

Gloria 12 mån (12 nr) 81,20€ (norm 135,30€)

Glorian Koti 12 mån (12 nr) 75,20€ (norm 125,40€)

Glorian ruoka&viini 12 mån (8 nr) 59,30€ (norm 98,80€)

Hyvä Terveys 12 mån (14 nr) 85,30€ (norm 142,10€)

Rso – spARA 10 %
rsO har under årets lopp olika erbjudanden för föreningens med-
lemmar. medlemmarna får 10 % rabatt på enkelbiljetter till rsO:s 
konserter våren 2017. Priset på enkelbiljetter (utan rabatt) är 
30/25/20€. Höjda biljettpriser, 40/35/30€, på konserterna 29.3. / 
5.5. / 6.5. Kammarmusikkonserter och bli bekant med symfonior-
kestern -konserten kostar 8€. biljetterna kan lösas ut i biljettjäns-
ten Ticketmaster (tidigare lippupalvelu). då debiteras en ytterli-
gare serviceavgift. i musikhusets biljettförsäljning debiteras ingen 
serviceavgift. visa upp ditt medlemskort vid kassan. 

Kodin Kuvalehti 12 mån (24 nr) 113,80€ (norm 189,60€)

Meidän Perhe 12 mån (11 nr) 60,70€ (norm 101,20€)

Me Naiset 12 mån (48 nr) 136,80€ (norm 228,00€)

Prinsessa 12 mån (12 nr) 58,80€ (norm 84,00€)

Roope-setä 12 mån (10 nr) 44,80€ (norm 64,00€)

SPORT 12 mån (10 nr) 61,80€ (norm 103,00€)

Suuri Käsityö 12 mån (10 nr) 77,40€ (norm 129,00€)

Tiede 12 mån (12 nr) 86,80€ (norm 144,60€)

Vauva 12 mån (10 nr) 62,40€ (norm 104,00€)

sANoMA MEDIA – spARA upp 
TIll 91,20€
sanoma media finland erbjuder 
medlemmarna upp till -40% rabatt 
på tidsbundna prenumerationer. 
beställ tidningarna på Alumnfören-
ingens hemsida. erbjudandet gäller 
följande tidningar: 

TIDNINGEN ylIopIsTo – spARA 10€ 
Tidningen Yliopisto är en av finlands bästa vetenskapstidningar. i tid-
ningen kartlägger landets främsta experter bakgrunden till olika sam-
hällsfenomen och aktualiteter. medlemmarna får en elektronisk årgång 
(10 nummer) av tidningen Yliopisto samt januari och augusti numren i 
tryck. Hela årgången av tidningen i tryck (värde 50€) får medlemmar-
na för en tilläggskostnad på 4€. då är medlemsavgiften 40€.

GAuDEAMus – spARA 20 %
förlaget gaudeamus, ägt av Helsingfors universitet, publicerar 
böcker inom samhällsvetenskap, filosofi, humaniora, miljö, ekonomi 
och pedagogik. medlemmarna får 20 % rabatt på gaudeamus böcker 
i nätbutiken gaudeamus.pikakirjakauppa.fi. erbjudandet gäller även 
böcker med redan nedsatta priser. beställningsanvisningar: då du 
valt dina uppköp till varukorgen i nätbutiken, skriver du in Alumn-
föreningens rabattkod Alumni2017 i fältet ”lahjakortti/Kampanja-
koodi” och trycker på ”lähetä”. därefter ser du rabatten och slut-
summan på beställningen inklusive postkostnader. beställningar på 
över 60€ får du utan postkostnader.

uNIcAFE – spARA 3,10€ på VARJE luNch
uniCafe är grundat av studerande. uniCafe har under årtionden 
försäkrat att alla studeranden får en hälsosam lunch till ett mycket 
förmånligt pris. Praktisk taget alla alumner har klarat sina tenter tack 
vare uniCafes lunch. som medlem äter du lunch till personalpris på 
uniCafe på alla campus och på studentplatsens uniCafe. i lunchen 
ingår förutom huvudrätt även dryck, bröd, sallad och valfritt kaffe/te 
eller efterrätt till priset 5,70–7,20€ (norm 8,80–9,50€). På student-
platsens uniCafe kan du även välja ett bistro-alternativ för 8,70€ 
(norm 9,00€). då ingår förutom huvudrätt även förrättssoppa och en 
mångsidig salladsbuffé. som ny medlemsförmån för 2017 får alum-
nerna en rabatt på 10 % i det nya Well-caféet på brunns gatan 10.  
www.wellcoffee.fi. visa upp ditt medlemskort vid kassan.
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uNIspoRT – spARA upp TIll 100€ I åRET
unisport är Helsingfors universitets och 
Aalto-universitets gemensamma motion- och 
välfärdsorganisation. unisport erbjuder motion 
på 6 universitetscampus i Helsingfors och 
esbo. bland det varierande träningsutbudet 
hittar alla en passande motionsform: från kett-
lebell till parsalsa. medlemmarna får unisports 
säsongskort, kurser, träning- och testtjänster 
samt massage till förmånskundpris (förmånen 
innehåller inte sal- och planreserveringar). Pri-
serna är i kraft 1.9.2016-31.8.2017.

hElDAGskoRT

12 mån 495€ (norm. 619€)
4 mån 212€ (norm. 249€)
1 mån 59€ (norm. 69€)

sÄsoNGskoRTET INkluDERAR:

•  användning av gym och gruppmotionstimmar 
enligt säsongskortets öppethållningstider.

•  bollsport
•  bokningsrätt till tjänster som ingår i säsongs-

kortet (obs. reservationsrestriktioner)
•  ett säsongskort på 12 månader innehållande  

en avgiftsfri semestermånad (gäller inte  
Alumnfukser)

•  avgiftsfri paus av avtalet på grund av skäl 
nämnda i avtalsvillkoren (t.ex. tillfälligt flytt)

•  7 dagars nöjdhetsgaranti
•  förmånen innehåller inte sal- och plan-

reserveringar

ÄR Du AluMNFuks?

Alumnfukser får säsongskortet till personal - 
pris (12 mån 153€) och kurser, test-tjänster 
och massage till förmånskundpris (förmånen 
innehåller inte plan- och salhyror).

Du kan köpa säsongkortet på alla campus  
i unisports kundservice. Du får rabatten  
genom att visa upp ditt medlemskort.

uNIspoRT har valt följande gruppmotionstimmar 
för alumnerna under vårterminen 2.1.–31.5.2017. 
Timmarna är valda från olika campus och är i 
allmänhet inte fullbokade. delta med ett giltigt 
säsongskort, en engångsavgift eller ett 10-gång-
erskort. en gruppmotionstimme tar 55 minuter 
ifall inget annat anges. med säsongskortet kan 
du boka en plats på gruppmotionstimmarna eller 
bollsportstimmarna tidigast en vecka innan och 
senast en timme före.

uNIspoRT cENTRuMcAMpus
Porthania, universitetsgatan 4, tel. 02941 22563

MåNDAG TIsDAG oNsDAG

Nacke–rygg Astangajoga pilates

16.20–17.20 10.55–11.55 7.15–8.15

uNIspoRT GuMTÄckT
gumtäkt motionscenter, väinö Auers gata 11,  

tel. 02941 51092

oNsDAG FREDAG

Motionsgymnastik pilates

16:00–17:00 15.15–16.15

uNIspoRT MEJlANs
mejlans motionscenter, mejlansvägen 2 b,  

tel. 02941 21756

TIsDAG ToRsDAG

yospin – spin 
perus 45

Bodypump®

7:00–7:45 16:50–17:50

uNIspoRT TÖlÖ
sportcenter, ilmarigatan 1, tel. 02941 22844

oNsDAG ToRsDAG

Nacke–rygg yin-jooga 75

17.35–18.35 16:30–17:45

uNIspoRT oTNÄs
Otahalli, Otstranden 6, tel. 02941 22845

MåNDAG TIsDAG ToRsDAG

pilates hathajooga 75 Zumba®

16.40–17.40 7.15–8.30 17:00–18:00

Nacke–rygg

16.30–17.30

hAlVDAGskoRT

12 mån 396€ (norm. 495€)
4 mån 169€ (norm. 199€)
1 mån 47€ (norm. 55€)
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AkADEMIskT  
VoloNTÄRARBETE

Det finns mycket specialkunnand e 
bland medlemmarna i Alumn

föreningen som kan gynna universitetet. 
Föreningens kontor kopplar ihop de rätta 
personerna med de olika volontäruppdra
gen. Medlemmarna gjorde över 800 tim
mar volontärarbete 2016. Uppdragen är 
mångsidiga och varierande. Varje uppgift 
har en uppdragsbeskrivning. Uppdragen 
är mångsidiga par, team, eller indivi
duella uppgifter för ett år i taget. För 
slutfört arbete skriver vi ett arbetsintyg.

INFoTIllFÄllEN oM  

VoloNTÄRARBETE

To 16.2. kl 16–18  
To 20.9. kl 16–18   

Porthania, sal P iii

ANMÄl DIG soM FRIVIllIG

helsinki.fi/ 
alumnforeningen  

eller ring 029 412 4917

Är du intresserad av att arbeta som frivillig för 
nuvarande och tidigare studerandes väl och för att 

uppnå universitetets strategiska målsättningar?

koM och hA DET RolIGT
– fira det hundraåriga Finland  
tillsammans i alumnsällskap. 

 
På programmet sång, passligt med tal  

och hälsningar, god stämning  
och dans i back to the 60’s stil.

 
Alumnsnapssångstävlingen 

lanseras på våren 2017.
 

Mörk kostym.
 

Plats: Festsalen på Botta, Tölögatan 3
 

Reservera din plats i god tid på föreningens 
webbsida eller ring kontoret och köp en biljett 

i alumnbutiken: alumnikauppa.fi 

FRE 20.10.2017
kl 18–24

AluMNFEsT 
på BoTTA
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FlERA sÄTT ATT koMMuNIcERA

MEDlEMsBREV

det tryckta medlemsbrevet 
postas till alla medlemmar i 
Alumnföreningen i början på 
året samt till nya medlemmar 
under årets lopp. medlemsbre-
vet ger dig en överblick av det 
kommande årets verksamhet. 
i samband med medlemsbre-
vet får du ett medlemskort 
i papper med vilket du kan 
bevisa ditt medlemskap för 
våra samarbetspartner.  

ElEkTRoNIskT MEDlEMskoRT

du kan ladda ner det elektroniska medlemskortet 
då du betalat medlemsavgiften för år 2017. Kor-
tet sparas som en ikon på skärmen i din telefon. 
med kortet kan du enkelt bevisa ditt medlemskap 
i föreningen och ta del av medlemsförmåner i bl.a. 
uniCafe, unisport, gaudeamus och andra samar-
betspartner. i telefonen är kortet alltid med dig. 
innehållet uppdateras ständigt med nyheter och 
förmåner. medlemskortsapplikationen passar 95% 
av de telefoner som används i finland. På förening-
ens hemsida hittar du ytterligare information om 
medlemskortet, instruktioner för hur du laddar ner 
det och svar på vanliga frågor om kortet.     

pÄRMBIlAGA TIll  

TIDNINGEN ylIopIsTo

med tidningen Yliopisto ut-
kommer det tidvis en särskild 
pärmbilaga där vi informerar 
om aktuella evenemang och 
medlemsförmåner. 

hEMsIDA

På föreningens hemsida  
helsinki.fi/alumnforeningen  
hittar du hela årets program- 
och evenemangutbud med 
anmälningsanvisningar och 
instruktioner samt medlems-
förmåner, info om tjänster och 
kontorets kontaktuppgifter.

E-posT

föreningen informerar om ak-
tuella ärenden per e-post. våra 
meddelanden är koncisa, så att 
du med ett ögonkast kan se om 
meddelandet är relevant för dig. 

gilla, följ med och diskutera på 
Alumnföreningens facebook- 
sida tillsammans med över  
1 500 medlemmar
facebook.com/Alumniyhdistys

Alumnföreningen har en sluten  
linkedin-grupp för diskussion om  
arbete och karriär. i gruppen er-
bjuder medlemmarna varandra och 
studerande arbetsplatser, praktik-
platser, mentorering och goda råd 
för arbetssökning. Till gruppen 
godkänns alla medlemmar i Alumn-
föreningen. redan 800 experter  
från olika områden är registrerade. 
linkedin.com/groups/8431519

MÄssoR, EVENEMANG  

och MEDIA

Alumnföreningen presen-
terar sig på mässor, i olika 
samarbetspartners kommu-
nikationskanaler, bransch-
tidningar och annan media 
samt på universitetets och 
fakulteternas evenemang 
och i samarbetsprojekt. 
Känner du till ett evene-
mang där vi borde synas?

EN TANkE VÄRD ATT DElA

På fredagar delar Alumnfören-
ingen en video om ett aktuellt 
tema. Tanken är att väcka dis-
kussion även hos de medlemmar 
som inte kan delta på evene-
mang. diskussionen om temat 
förs i föreningens fb-grupp.

JÄSENKIRJE  2017
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AluMNFÖRENINGENs medlemsavgift kan 
avläggas för ett år, tre år eller i form av ett 
ständigt medlemskap. Två alumner som bor i 
samma hushåll kan ha ett gemensamt medlem
skap. Medlemskapet och alla därtill förknip
pade medlemsförmåner är personliga, men vid 
gemensamt medlemskap får ett hushåll endast 
en årgång av tidningen Yliopisto och ett exem
plar av medlemsbrevet.

MEDlEMsAVGIFTEN kan betalas med nät
bankskoder för alla banker som verkar i Fin
land. För betalning på nätet har vi skickat en 
personlig länk per epost till dig med rubriken 
Medlemsavgift 2017 samt uppdatering av 
kontaktuppgifter eller om du är ny medlem 
med rubriken Välkommen som medlem i 
Alumnföreningen. Över 75 % av medlem
marna använder den personliga länken för att 
betala sin medlemsavgift, vilket sparar våra 
resurser märkbart. Skicka oss gärna ett medde
lande med rubriken ”Medlemsavgiftslänk” till 

MEDlEMskAp och BETAlNING

MEDlEMsAVGIFT MED TIDNINGEN ylIopIsTo ElEkTRoNIskT

2017 2017–2019 engångsavgift
medlem 36€ 108€
Parmedlemskap 52€ 156€
Alumnfuks 20€
ständig medlem 500€

MEDlEMsAVGIFT MED TIDNINGEN ylIopIsTo I TRyck

2017 2017–2019 engångsavgift
medlem 40€ 120€
Parmedlemskap 56€ 168€
Alumnfuks 40€
ständig medlem 500€

alumnforeningen@helsinki.fi om du inte hittar 
meddelandet om medlemsavgiften, så skickar vi 
det på nytt. De medlemmar som inte använder 
epost ber vi betala till föreningens Nordeakon
to FI 3110113000204825. Använd det personli
ga referensnumret som anges på räkningen vi 
skickat per post. 
helsinki.fi/alumnforeningen 

TIDNINGEN ylIopIsTo ElEkTRoNIskT  

EllER I TRyck 

En elektronisk årgång av tidningen Yliopisto  
och januari samt augusti numren i tryck ingår 
som medlemsförmån till alla medlemmar. De 
medlemmar, som vill ha hela årgången i tryck  
får den för en tilläggskostnad på 4€.

Medlemsavgiften med den elektroniska tid
ningen är 36€/år och med den tryckta tidning
en 40€/år.  AlumnFuksmedlemskapet inklu
derar den elektroniska tidningen. För ständiga 
medlemmar innebär den tryckta tidningen inga 
tilläggskostnader.

Då Du BETAlAR medlemsavgiften kan du ytter
ligare välja medlemskap i en eller flera självstän
diga alumngrupper som står tillbuds. Du upptas 
automatiskt som medlem i gruppen då du väljer 
den i samband med betalningen. Om gruppen 
är avgiftsbelagd och Alumnföreningen kommit 

överens om ett dubbelmedlemskap – exempel
vis Professorernas makar/makor rf eller HUS 
Senio rer rf – kan du betala båda medlemsav
gifterna samtidigt på nätet och därmed bespara 
såväl egna som föreningarnas kostnader. 
helsinki.fi/alumnforeningen

BETAlA och BlI MEDlEM I ANDRA AluMNGRuppER

AluMNFuks medlemskapet är 
riktat till studenter och alumner 
som nyligen utexaminerats. Alla 
alumner, som avslutat sina studier 
för mindre än två år sedan samt 
alla nuvarande studerande vid 
Helsingfors universitet är  
AlumnFukser. Föreningen er
bjuder AlumnFukserna skräddar
sydda tjänster för sysselsättning 
och för att skapa nätverk med 
möjliga arbetsgivare. Alumn
Fukserna får säsongkortet till 
UniSport till personalpris samt 
kurser, testtjänster och massage 
till förmånskundpris (förmånen 
innehåller inte plan och sal
hyror). AlumnFuks medlemska
pet kostar 20€/år.

helsinki.fi/alumnforeningen

sTÄNDIGT MEDlEMskAp passar dem som vill sköta sin medlemsavgift på en 
gång. Som medlemskategori är den populär. Som ständig medlem stöder 
du förenings solvens och alumnverksamhetens framtid. För att bevara det 
ständiga medlemskapets värde har alla betalningar placerats. Avkastningen 
är tillräcklig för att täcka alla tjänster till de ständiga medlemmarna. Ytter
ligare avkastning ökar fondens kapital.

huR?

Betala ständigt medlemskap á 500 euro till kontot Helsingin yliopiston 
alumni ry, Nordea FI 3110113000204825. Skriv ditt namn och ditt födelse
datum i meddelandefältet.
helsinki.fi/alumnforeningen/standigt

sTÄNDIG MEDlEM?

FUKSI

Dina år som studerande vid helsingfors universitet lider 
kanske mot sitt slut men åren som alumn vid helsingfors 

universitet kan däremot börja. De fortsätter livet ut! 
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NÄTVERkA med 7000  

andra alumner

lÄR för livet genom att 

upprätthålla kontakten  

med universitetet 

sTÖD sysselsättning 

av studenter med din 

medlemsavgift

spARA med akademiska 

medlemsförmåner

DElTA i mångsidigt program 

och akademiskt frivilligarbete

VEM ÄR AluMN?

Alla som fått studierätt vid 

Helsingfors universitet, med 

eller utan avlagd examen. 

forskare, nuvarande och 

tidigare anställda, professorer 

och studerande är alumner.
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koNToRET

verksamhetsledare Pia, registeransvarig 
mahmoud och alumnsekreterare Jenny.

du når oss bäst per e-post eller per telefon. 
Anmälningar till evenemang sker alltid på 
Alumnföreningens hemsida.

postadress:
PB 4, 00014 Helsingfors universitet

Besöksadress:
Universitetsgatan 3, 2 vån, rum 228

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

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

Alumnföreningen vid  
Helsingfors universitet 
linkedin.com/groups/8431519

helsingfors universitet
Info: AluMN
kod 5014537
00003 sVARsFÖRsÄNDElsE

MoTTAGAREN
BETAlAR
poRToT

JA, JAG VIll BlI MEDlEM I AluMNFÖRENINGEN VID 

hElsINGFoRs uNIVERsITET (20€ / 36€ / 40€ åR)

NAMN

posTADREss

E-posT

TElEFoN

klIpp uT och posTA 

Det är urenkelt  

att bli medlem. 

Klicka, ring eller posta  

det här kortet.

soVMAsk
MED loGo

5€

hAlAR- 
MÄRkE 

2€

ADREss
30€ 

GRAVERAT
chAMpAGNE- 

 GlAs 6 sT
69€

AluMNI- 
kAuppA.FI

Alumnföreningen har en egen nätbutik. 
Till salu finns alumnprodukter som 

exempelvis evenemangsbiljetter, böcker, 
halarmärken, vinglas och adresser. 

digitala produkter, som biljetter, skickas 
till din e-post efter att beställningen är 
gjord. övriga produkter kan plockas 

upp på Alumnföreningens kontor. 

se öppettiderna i samband med  
uppköpet i nätbutiken. 

sTuDIA GENERAlIA VåREN 2017

suoMI 100 – MyyTIT 
JA ToDEllIsuus
Torsdagar kl 17:00–19:00
Porthania (Universitetsgatan 3)

du kan följa med föreläsningarna på nätet  
live eller i efterhand. 
Ytterligare information: helsinki.fi/fi/ 
avoin-yliopisto/ajankohtaista/studia-generalia

9.2. 100-VuoTIAs suoMI?

Professori emeritus Matti Klinge:  
myyttejä suomen historiassa
 
16.2. olEN suoMAlAINEN

dosentti Petri Halinen: ensimmäiset suomalaiset, 
Professori Aarno Palotie: mitä geenimme kertovat? 
dosentti Lari Kotilainen: muuttuva suomen kieli

2.3. suoMAlAIsuus sIEllÄ, TÄÄllÄ

Professori Hanna Snellman: suomalaisten  
matkassa, Professori Antti Karisto: suomalais-
eläkeläiset Aurinkorannikolla, Professori Inga 
Jasinskaja-Lahti: suomen uudet suomalaiset 

9.3. kERToMAllA RAkENNETTu 

Professori Lotte Tarkka: Kalevalan uudet  
tulkinnat, dosentti Juhana Aunesluoma:  
Pienen kansan suuri historia. menneisyys  
suomalaisuuden palveluksessa
 
16.3. TyÖTÄ JA ToIMEENTuloA

dosentti Sanna Aaltonen: nuoret aikuiset  
työ elämässä, Professori Anne-Birgitta Pessi:  
myötätunnolla tulokseen, Tutkimusjohtaja  
Mika Pantzar: Työ ei lopu.

23.3. oppIMINEN, TIETo JA TulEVAIsuus 

Professori Markku Hannula: matematiikan  
opetus ja oppiminen, Professori Pirjo Hiidenmaa:  
monimuotoinen lukeminen, Johtaja Jaakko  
Kurhila: Oppimisen digitalisaatio

föreläsningsspråk finska. fri entré. Arrangör  
Helsingfors universitet och öppna universitetet.  
Välkommen!



Professorerna. sillfrukosten. Kärleken.
nationen. Kajsa. Omtenten.

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

vi fick minnen för livet.


