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

U

tbildningens värde för samhälls
utvecklingen är inte längre
en självklarhet. Regeringens spar
program innebär nedskärningar i
utbildningen på alla nivåer, från för
skolan till universitetet. Målet är att

åstadkomma besparingar, men kom
mer det att lyckas?
Professor James Heckman, som år
2000 tilldelades Sveriges Riksbanks
pris i ekonomisk vetenskap till Alfred
Nobels minne, har i sin forskning
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visat att högklassig förskola och ny
Grupperna bestod av företrädare för
börjarundervisning inverkar positivt
myndigheter och organisationer och
på såväl individen som samhällets eko de övervakade att nedskärningarna
nomiska utveckling.
inte drabbade välfärden hos barn och
OECD:s rapport Education at a
ungdomar.
Glance (2014) visar att det fortfarande
Mitt i krisen lyssnade Island på
är lättast för magistrar och doktorer
universitetsfolk – också på finländska
som att hitta ett jobb som motsva
forskare.
rar deras utbildning inom ett år efter
Nu har Island återhämtat sig så
examen. Ju längre en person utbildas,
snabbt att man talar om ”det isländ
ska undret”. Barn och
desto mer förtjänar
ungdomar mår bättre
han eller hon och desto
än före den ekono
längre hålls han eller
miska kollapsen.
hon i arbetslivet. Sam
Alumn
hällets nuvarande mål
föreningen
Beslutsfattandet
att förkorta studietiden
ska grunda sig på kun
innebär inte nödvän
kan vara
digtvis att tiden i ar
skap – men det får
en värdefull
betslivet blir längre.
inte styra kunskapen.
Ett ännu större
Idén med spetsprojekt,
vägproblem än nedskär
dvs. att regeringen kan
ningarna är den ne
uppmuntra forskning
visare.
gativa inställningen
en i en riktning som
till det akademiska.
den anser bra, är i och
Det verkar som om de
för sig god. Den är
politiska beslutsfattarna uppfattar att
dock god bara om den gäller en bråk
forskningskunskap bromsar samhälls del av vetenskapsfinansieringen.
utvecklingen. Det är ett tänkesätt som
Vetenskaplig frihet betyder att ve
tenskapen själv definierar de problem
rimmar illa med bildningssamhället.
som man vill lösa och att ingen för
Den akademiska forskningen skulle
söker styra eller dölja resultaten. Om
ha mycket att ge de nuvarande besluts forskningen blir beställningsarbete,
fattarna. Man har t.ex. forskat mycket förlorar den sitt värde.
i följderna av politiken under 1990-ta
lets lågkonjunktur. Framför allt Island Mänskligheten och individerna har
har dragit nytta av forskningen.
en märklig förmåga att utvecklas i ut
manande situationer. När man stöter
När det gick dåligt efter bank
kraschen beslöt staten investera i
på motgångar måste var och en fun
dera på sina värderingar och vad man
barn, ungdomar och utbildning. S.k.
vill försvara.
välfärdsvaktsgrupper grundades.
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Risken finns att krisen polariserar
attityderna. Vi har en benägenhet att
krampaktigt hålla fast och bli fixerade
vid våra tankemodeller. Nu har vi dock
att göra med så svåra problem på olika
nivåer att det inte finns några enk
la svar. Därför måste var och en vara
beredd att delta i en genuin dialog och
tänka till tillsammans. Bara så kan vi
skapa kreativa lösningar för framtiden.
Alumnföreningen kan vara en vär
defull vägvisare. På föreningens mö
ten träffas personer som representerar
olika fakulteter och olika kunskaps
områden. I informella diskussioner

kan vi diskutera samhällets smärt
punkter ur helt olika perspektiv och i
en respektfull anda.
Medlemsantalet i Alumnföreningen
har under de senast åren vuxit mar
kant. Det har en stor betydelse – redan
genom sin existens synliggör alum
nerna betydelsen av Helsingfors uni
versitet för det finländska samhället.
Alumnerna är en viktig resurs för uni
versitetet i både goda och svåra tider.
Mirjam Kalland
Ordförande för Alumnföreningens
delegation
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Tillsammans i stormen

D

et var knappt man kunde tro sina ögon
när det nya regeringsprogrammet publ
icerades. Balanseringen av den offentliga eko
nomin körde över alla löften till utbildningen.
Landets bästa universitet drabbas klart hårdast
av nedskärningarna.
Finland har i flera år legat i topp i OECD
statistiken över forskning och produktutveck
ling. Nu håller vi på att tappa vår position i
och med att företagen minskar sina investe
ringar, sektorforskningsinstituten drabbas av
kraftiga nedskärningar och regeringen drar in
universitetssektorns och Tekes finansiering.
Utbildningen i Finland har varit effektiv och
hållit hög kvalitet. Vår ekonomiska satsning
per studieår har legat på medelnivå, men vi
har ändå fått topplaceringar såväl i skolornas
Pisaundersökning som i PIAAC-jämförelsen av
högutbildade vuxna. Hur ska det gå med våra
kunskaper när de nu aktuella nedskärningarna
börjar bita?
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En våg av nedskärningar i utbildning har
gått över Västeuropa och den har varit krafti
gast i Grekland, Spanien, Italien och Irland.
Storbritannien har också drabbats hårt av ned
skärningar och där har terminsavgifterna höjts
betydligt. Universitet och sektorforskningsin
stitut har slagits ihop eller förts närmare sam
man på andra sätt.
I Frankrike, Sverige och Tyskland har man
däremot förstått att universiteten är en investe
ring för framtiden. Våra närmaste grannar Sve
rige och Danmark satsar på omfattande inter
nationella infrastrukturer som hjälper länderna
att hålla sig väl framme när det gäller forskning.
Forskningsmiljöerna garanterar internationellt
samarbete och lockar de bästa förmågorna.
Hur satsa på kvalitet?

Vårt universitet har klarat sig utmärkt i inter
nationella vetenskapsrankningar, även om vi
har klart mindre resurser än de universitet vi

jämförs med. De bästa universiteten i världen
vår verksamhet och struktur och se över ut
gifterna. Vi har inlett omfattande sparåtgär
kan ha en årsbudget som är lika stor som alla
der som gäller lokaler. Målet är att avstå från
Finlands 14 universitet sammanlagt. Hemlig
heten bakom framgången vid Helsingfors uni 80 000 kvadratmeter lokaler. Vi söker samar
versitet har inte varit pengar, utan framgång i
betspartner som vill investera i vårt inspireran
de universitetssamfund. Förvaltningstjänsterna
konkurrensen om forskningsfinansiering. De
som produceras vid olika enheter slås ihop till
viktigaste finansiärerna är Finlands Akademi,
de inhemska stiftelserna och EU. Annan inter en ny universitetsservice och andelen digitala
nationell och privat finansiering har inte varit
tjänster ökar. Gemensam användning av forsk
ningsapparatur och laboratorietjänster ökar
lika betydande.
OECD:s utredningar visar att forskning och
även. Tyvärr kan vi inte undvika uppsägningar.
Universitetet når inte fram
utbildning är nyttig. Såväl för
gång med endast nedskär
samhället i den internationella
ningar. Vi har förnyat rekryte
konkurrensen som för den en
ringen av undervisnings- och
skilda studentens karriär. Sam
Man tar sig
manslutningen för Europas
forskningspersonal för att
inte igenom
forskningsuniversitet LERU
säkerställa att vi konkurrerar
har också utrett de bästa uni
om de bästa internationella
kriser genom
versitetens ekonomiska bety
förmågorna. Universitetets
att beklaga sig styrelse har också omdefi
delse. Varje euro som samhället
nierat sina fokusområden.
satsar på vårt universitet ger 4,5
eller vända
Exempel på nya satsningar är
euro tillbaka. Justitieministeri
ets nyligen publicerade demo
Helsinki Life Science Centre,
sig inåt.
kratiindikatorer visar att det
Health Capital Helsinki,
Digital Humanities, Russia
folket litar mest på är polisen,
Hub och ICOS.
rättsväsendet och vetenskapen.
Beslutsfattarna verkar dessvärre inte över
375-årsjubileets donationskampanj har varit
tygas av dessa obestridliga argument. Statens
mycket lyckad. Kampanjen förlängs och samti
digt fördubblas insamlingsmålet. Regeringens
budget för 2016 godkändes i riksdagen i de
cember 2015. De rekordstora nedskärningarna
beslut att utvidga skattefriheten för donationer
i universitetens finansiering kommer att ge
till att omfatta även privatpersoner bidrar till
nomföras i enlighet med regeringsprogrammet. kampanjen. Internationell medelsanskaffning
Detta ger en bister signal: Vi tror inte längre på och extern finansiering av t.ex. internationella
att vårt land behöver kunskap.
stiftelser är ett livsvillkor för universitetet i fram
tiden. Effekten av nedskärningarna kan lindras
Indragningen av apotekskompensationen
med aktiv innovationsverksamhet, omfattande
väcker frågan om ifall regeringen vill satsa på
företagssamarbete och regeringens spetsprojekt.
kvalitet i Finland. Vi väntar på att regering
en och undervisnings- och kulturministeriet
Utan att hota forskarnas akademiska frihet.
Förändringarna förutsätter nya förfaranden
ska förmildra nedskärningarna utgående från
och modeller för samarbete. Av våra politi
grundlagsutskottets, kulturutskottets och fi
nansutskottets utlåtanden.
ker förväntar vi oss beslut som kompenserar
indragningen av apotekskompensationen och
Avanti!
även i övrigt åtgärder som förhöjer kvaliteten av
Våra internationella kolleger visar att man inte den finländska utbildningen och forskningen.
Vi önskar att ni alumner bidrar till att rädda
tar sig igenom kriser genom att beklaga sig
Finlands bästa universitet!
eller vända sig inåt. Universitetets styrelse har
påbörjat ett förändringsprogram för att säker
ställa att universitetet hör till världens bästa
Esa Hämäläinen
Helsingfors universitets förvaltningsdirektör,
också i framtiden.
ständigmedlem i Alumnföreningen
Vi försöker spara genom att omorganisera
Alumnföreningen | Medlemsbrev 2016
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EN KRITISK MASSA

A

lumnföreningen har nu över 6 400
medlemmar, vilket är mer än någonsin
tidigare. Medlemsantalet har vuxit stadigt,
och vi strävar målmedvetet till att fortsätta
tillväxten. Inom de närmaste åren kommer
vi att vara 10 000 medlemmar.
Varför skall en förening vara stor? Är litet
inte vackert?
Jag minns fantastiska tillställningar från
de gångna åren som arbetades ihop med
mycket möda och små resurser, varefter det
slutligen kom blott ett tiotal alumner på plats.
Bara för att vi inte nådde ut till flera tidigare
studeranden.
Lyckligtvis hör detta till det förflutna.

8
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I och med att medlemsantalet vuxit, kommunika
tionen förbättrats och förhandsanmälningar tagits
i bruk, har deltagarantalen ökat explosionsartat.
Till förra höstens guidade rundtur i Manner
heim-museet anmälde sig 200 personer på en dag.
Först en tillräckligt stor mängd människor,
det fysikerna kallar en kritisk massa, möjliggör
en fungerande verksamhet.
I stora tillställningar hittar man lätt någon
likasinnad att tala med. Många små, omväxlan
de samtalsgrupper blir till. Sorlet av röster fyller
salar och rum när nyfikna och vetgiriga alumner
stiftar bekantskap med varandra.
Kulturträffar, After Work-tillställningar
och annat trevligt kan arrangeras utan

bekymmer, då man kan lita på att det finns
tillräckligt deltagare.
När vi i stället för några dussin platser reser
verar en hel föreställning, har föreningen en
stark position att förhandla om grupprabatt.
Ett meningsfullt samarbete med universite
tet kräver även det en kritisk massa. För att vi
ska kunna planera långsiktig samarbetsverk
samhet, exempelvis mentorskap, måste univer
sitetet kunna lita på att vi är många nog.
Alumnföreningen är medveten om att fler
alumner har anmält sig som mentorer än vad
universitetet har kunnat dra nytta av. Vi skall
råda bot på detta.
Nedskärningarna i utbildning tvingar

universitet att koncentrera sina resurser på
forskning och undervisning. Det är vår uppgift
som alumner att bygga broar mellan arbetslivet
och studeranden. Samhället behöver vår insats.
Tack vare det ökade medlemsantalet kan
Alumnföreningen i allt högre grad besvara
medlemmarnas, universitetets och samhällets
önskemål.
I år gör vi en ny medlemsförfrågan. Svara på
den, så vet vi vad du önskar av föreningen.
Just nu, då föreningens tillväxt är större än
någonsin, är din feedback oerhört viktig.
Pia Österman
Verksamhetsledare
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programmet som väldigt givande. Många av
mentorerna har därför fortsatt med mentorska
pet under flera års tid.
För inkommande mentorskapsrunda söker vi
nya mentorer på hösten 2016. Du kan anmä
la ditt intresse för att bli mentor när du fyller i
dina medlemsuppgifter, uppdaterar dem eller
genom att kontakta Alumnföreningens kontor:
alumnforeningen@helsinki.fi eller 029 412 4494.
Mentorerna väljs på basen av fakultetens behov.
Mentorskap är en viktig form av frivilligarbe
te för Alumnföreningens medlemmar. Alumn
föreningen vill å programmets vägnar tacka alla
mentorer som ställt upp under
åren 2011–2016, och erbjuder
dem gratis medlemskap i för
eningen för år 2016.
MENTOR Pekka Tokola: I ar
betslivet räcker det inte
med teorier

Mentorer och
adepter träffas

M

entorskapsprogrammet där alumner delar
med sig av sina arbetslivserfarenheter till
grupper av studenter anordnas för femte gång
en. Programmet koordineras av Helsingfors
universitets karriärservice.
Alumnföreningen har tidigare koordinerat
olika typer av mentorskapsverksamhet, hjälpt
mentorer och adepter att hitta varandra och
sparrat studenter i arbetet med deras pro gra
du-avhandling.
Karriärservice har sedan år 2011 koordinerat
Helsingfors universitets gruppmentoreringspro
gram. Mentorerna till dessa grupper har valts på
basen av deras fakultetsspecifika profiler.
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Huvudansvaret för rekrytering av mentorer lig
ger på fakultetens kontaktpersoner. De utnyttjar
alumnregistret för att få kontakt med de alumner
som anmält sitt intresse för mentorskap.
I gruppmentorskapsprogrammet läsåret 2015–
2016 vägleder 33 mentorer sammanlagt cirka 130
studenter eller adepter från sex olika fakultet i
grupper på 3–5 personer. Programmet fokuserar på
ämnesområden som inte direkt leder till ett yrke.
Alla deltagare samlas i början och i slutet av pro
grammet och varje grupp träffas fem gånger med
cirka en månads mellanrum. Grupperna kommer
själva överens om sina mål och hur de arbetar.
Både mentorerna och adepterna har upplevt

– I arbetslivet räcker det inte att ha en massa
kunskap, man måste också verkligen kunna
hjälpa människor. Ingen lyssnar på dig bara för
att du har läst alla teorier. Man måste anpassa
sig till ett rakare tänkesätt än under studietiden.
Under hösten arbetade Tokola gratis som
mentor. Han träffade sin grupp fem gånger och
träffarna varade ett par timmar. Arbetet i grupp
och de gemensamma diskussionerna följde sam
ma mönster som Tokola använder för att få che
fer, experter eller ledare att sparra varandra: Alla
i gruppen berättar om sina idéer för varandra
och tillsammans vidareutvecklar man idéerna.
– När man berättar om sina
tankar för andra som är in
tresserade av vad man har att
säga brukar alla bitar falla på
plats. Man vet ofta själv vad
man vill göra, men man behö
ver bekräftelse av andra.
Många av Tokolas adepter
har fortsatt att träffa varandra
på egen hand. De fortsätter
alltså att dela med sig av sina
”I dag måste
idéer och stöda varandra.
man själv skapa
– Nätverk är nyttiga inte
minst
för att många lediga ar
sin karriär.
betsplatser tillsätts inofficiellt.

– Universitetet är en värld för
sig. Det är lätt att gå så djupt
in i sina studier att man glöm
mer att skapa kontakter med
arbetslivet, säger psykologen
och organisationskonsulten
(FINOD) Pekka Tokola.
Det är något
Tokola var i höstas för tredje
gången mentor för en grupp på som studenterna Börja söka jobb redan
innan du blir färdig
4–5 studenter. Tokolas grupp
inte får
Tokola har uppmuntrat sina
bestod av unga studenter, i hu
vudsak pedagoger och psyko
adepter att söka jobb även om
hjälp med.”
loger, som inte vill gå den tra
pro gradu-avhandlingen är
ditionella vägen och bli lärare
på hälft. Det är nämligen en
och psykologer, utan som är
tidskrävande process att söka
intresserade av utvecklingsuppgifter och perso
jobb och det kan vara roligare, och också effek
nalförvaltning och vill arbeta i företagsvärlden.
tivare, att göra gradun klar när man redan har
– Fastanställningar och färdiga karriärstigar
ett jobb som väntar.
blir allt mer sällsynta. I dag måste man själv
Tokola har under sin 15 år långa karriär åkt
skapa sin karriär, och det är något som studen runt och konsulterat på olika arbetsplatser
terna inte får hjälp med.
och kan därför tipsa sina adepter om vad som
Tokola har psykologutbildning, men för till finns, och ibland till och med kunnat förmedla
fället arbetar han på Humap Consultation Oy
kontakter.
med att coacha och sparra individer och grup
– Adepterna har de rätta förutsättningarna
per. Eftersom han är utbildad psykolog jobbar
intellektuellt, men känner inte till arbetsmark
naden.
han också mycket med att lösa konflikter på
De gladaste stunderna som mentor har
arbetsplatser.
Tokola upplevt när adepterna har meddelat att
Tokola har själv inte haft helt lätt att lära sig
det lyckades och de har fått jobb. En adept fick
det praktiska synsätt som arbetslivet kräver.
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till och med jobb som daghemsföreståndare
trots att pedagogikstudierna var på hälft; hon
var också färdig barnträdgårdslärare och hade
arbetserfarenhet.
– När man är mentor kan man också blicka
tillbaka på sin egen 15 år långa yrkesbana. Vilka
val man har gjort och hur man har kommit dit
man är idag.
– Det konkreta bandet till universitetet har
också känts bra. När man har fått sin examen
blir universitetet ganska snabbt en avlägsen plats.
ADEPTEN Kimmo Kamppari: I gruppen
märker man att alla andra upplever
samma osäkerhet.

– Arbetslivet kommer att bli allt mer komplext
i framtiden. Också för en lärare och forskare är
det viktigt att ha kunskaper om företagsvärl
den, konstaterar studenten och adepten Kimmo
Kamppari.
Kamppari avlägger magisterexamen i ämnet
Finlands och Nordens historia och genomför
samtidigt pedagogiska studier för ämneslärare.
– Jag har mött forskare som vid sidan om sitt
jobb vid en högskola också utnyttjar sina forsk
ningsrön i ett eget företag. Jag skulle själv gärna
göra något motsvarande.
När han bläddrade i listan över mentorer
insåg Kamppari att han ville bli adept i Otto
Mattssons grupp. Mattsson är direktör för
Kauppalehtis kommersiella informationstjänster.
– Mattsson har också studerat humanistiska
ämnen. Jag ville veta hur en humanist kan ar
beta utanför sitt traditionella område.
Under gruppträffarna som anordnades under
vintern och våren 2015 tyckte Mattsson att det
var viktigt att introducera humanisterna i siff
ror och ekonomi. Adepterna fick på förhand ett
finländskt företags bokslut och fick bland annat
spela rollen som ekonomidirektör eller produk
tionsdirektör under gruppmötena.
Mattsson själv var en finansiär som ställ
de frågor om företagets ekonomi och framtid.
Adepterna skulle övertyga honom om att företa
get var ett utmärkt investeringsobjekt.
Simulerade arbetsintervjuer

Vid mötena simulerade man också arbetsinter
vjuer. Alla var turvis en arbetssökande. De an
dra gav feedback och råd. Enligt Kamppari är
12

Alumnföreningen | Medlemsbrev 2016

”I gruppen
märker man
att alla andra
upplever samma
osäkerhet.”

det pinsamt men utvecklande att se manér hos
de andra som man själv också har.
– På en arbetsintervju försöker man svara på
alla frågor alltför positivt och målar lätt in sig
i ett hörn. Man försöker till exempel påstå att
man alltid har velat jobba i den här branschen
och intervjuaren parerar med frågan varför det
inte syns CV:n…
Kamppari tycker att mentorsgruppen är ett bra
koncept, eftersom kamratstödet är så givande.
– Många frågor gör att man känner sig osäker
när man på egen hand går igenom dem. I grup
pen märker man att alla andra upplever samma
osäkerhet.
– I gruppen sprids också tyst kunskap om
jobbsökande effektivt: Vad man själv har

upplevt och vad de andra och deras bekanta
har upplevt.
På Kampparis eget område historia informerar
man om möjligheterna inom lärarutbildningen
och personalen ger också gärna råd om hur man
kan bli forskare, om studenten är tillräckligt en
tusiastisk och aktiv för den banan. Humanistiska
fakulteten anordnar mer generella karriärkurser.
– Men ingen kurs ersätter mentorsgruppen,
konstaterar Kamppari.
– Mitt mål var att få mer självförtroende och
perspektiv på vilka målsättningar och visioner
som är möjliga. Nu vet jag bättre vad jag vill i
framtiden.
Antti Kivimäki
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Veikko Somerpuro

After Work värd/värdinna
FB-agent

Föreningens
strategiarbete

Utvecklare av alumn
verksamheten inom det
egna studieområdet

Alumnguide på
Universitetsmuseet

Försäljare av
halarmärken på
första maj

Lokalklubbens dragarpar i
Berlin, S:t Petersburg, Peking,
Stockholm, London och Kouvola

Mentorskap

Värd/värdinna för
Kulturträffarna

Korrekturläsare för
medlemsbrevet
Placeringsansvarig
för Alumnfesten

Kontroll av deltagare
på evenemang
Förverkligare av kursen På
toppen och i samhället
Kontaktperson
för internationella
studerande
Aktiv för kampanjen
En soffa i stan

Är du intresserad av volontärarbete?

V

i vill mobilisera det specialkunnande som finns
i medlemskåren för alumnernas frivilligarbete.
På samma gång hjälper vi universitetet i dess svåra
sits. Det finns behov av all form av frivilligarbete,
från att fylla kuvert till att planera strategin.
Varje uppgift har en klar uppdragsbeskrivning,
som innehåller tydliga anvisningar och standardkriterier. Uppdragen är mångsidiga par-, team-, eller
individuella uppgifter. De gäller alltid för ett år åt
gången. För slutfört arbete delar vi ut ett arbetsintyg.
Kansliet väljer de bäst lämpade personerna bland
de sökande, och sätter ihop eventuella team och
arbets-par. Kom med!

14
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Studentrekryteringsaktiv
Föreläsare/sakkunnig

Rastpunktsvakt på
Fukskarnevalen
Utvecklare av
frivilligarbete

Saftserverare på
öppningskarnevalen
Ordförande för
promotionsgruppen

Medhjälpare på Årets
Alumn föreläsningen
IT-stöd
Medlemspostning

... samt tiotals fler volontäruppdrag.
Anmäl dig på adressen:

helsinki.fi/alumnforeningen/frivillig

linda tammisto

eller ring 029 412 4494

Veikko Somerpuro

Akademiskt
volontärarbete

Kontaktperson
för UniSport

INFOTILLFÄLLE
OM AKADEMISKT
VOLONTÄRARBETE

Tisdag 8.2 kl. 14–16
Porthania, sal PIII,
Universitetsg. 3
Anmäl dig på
föreningens hemsida
eller till kontoret.
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T

ack vare finansiering från Alumnförening
ens fond Miljöns vänner gjorde Toini Kuronen och Alina Raiskila flera månaders fäl
tresor till fjärran forskningsobjekt för sina pro
gradu-avhandlingar. År 2015 delade de enskilda
fonderna inom Alumnfonden ut stipendier för
26 000 euro till 15 grundstuderande för att gyn
na deras studier.
Vilddjurskonflikter i
Taitaklippornas molndjungel

Magisterstuderanden Toini
Kuronen tillbringade maj och
juni i fjol med att forska i vild
djurskonflikter i Kenya. Han
utredde för sin pro gradu hurdana
upplevelser folk som bor kring
Ngangaos molndjungel har av
vilddjurskonflikter, främst genom
intervjuer med privathushåll.
Kuronen kom fram till att upp
levelserna främst var negativa. Natu
ren angriper invånarnas näringsverk
samhet från alla håll och kanter.
Rovfåglar snappar åt sig kyckling
arna, kungsfiskare tömmer fiskbas
sängerna, och mangusterna får sig
skrovmål på små husdjur. Honungsgrävlingar
na frossar i bikuporna och söndrar hönsburarna.
Råttorna gnagar på möbler, textiler och till och
med böcker. Blå- och grönmakaker, öronmaka
ker och fåglar äter slätt på åkrarna.
– Kenyas lagstiftning känns inte vid proble
men. Till exempel kan jordbrukare på savannen

I sin avhandling försökte
Kuronen hitta lösningar
på konflikten mellan
den vilda naturen och
de fattiga byborna.
16
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enligt lagen kompenseras för elefanternas skade
görelse, men det som smådjuren ställer till med på
platån kompenseras inte, säger Kuronen.
Vissa lokalinvånare misstänks därför ha tuttat
på skogsbränder för att driva bort aporna.
I sin avhandling försökte Kuronen hitta lösning
ar på konflikten mellan den vilda naturen och de
fattiga byborna. Hon uppmanade invånarna att
rapporteta om skadegörelsen till myndigheterna.
– Även om de inte får någon ekonomisk ersätt
ning, kan myndigheterna kanske hjälpa på andra
sätt: transportera djur tillbaka till skydda
de områden, inhängna skogen eller planera
fruktträd i skogan.
– Myndigheternas resurser är ändå knap
pa, och folk känner tyvärr dåligt till möj
ligheterna till hjälp.
Men visst hade invånarna också gott
att säga om djuren. Det är roligt att
följa med apornas förehavanden.
Infödda arter för med sig turism
och vissa vilddjur duger till mat.
Myror, fladdermöss, daggmaskar
och bin sågs som nyttiga.
– Det är få bybor som helt skulle
vilja utrota områdets vilda fauna.
För Kuronen kom stipendiet från
Miljöns vänner på 2 000 euro väl till
pass. Tack vare det kunde hon bland annat betala
flygbiljetterna till Kenya och resorna inom landet,
de nödvändiga vaccineringarna, forskningsmateri
alet och till och med betala sin forskningsassistent,
som fungerade som tolk.
– Det var också artigt att bjuda de personer som
deltog i diskussionsgrupperna på mat och bekosta
deras anteckningsmaterial och resekostnader.
Vattenkonflikter vid en oas i Marocko

Filosofie magister Alina Raiskila bekostade med
sitt 2 000 euro stora stipendium en tre månaders
materialinsamlingsresa till oasen Ferkla i sydöstra
Marocko vid Saharaöknen. Utöver resekostnader,
mat- och inkvartering, brände hon pengar på bensin
då hon rörde sig omkring i oasen på motorcykel.

Veikko Somerpuro

Graduarbete i Afrika
med stöd av Alumnfonden
Tack vare stipendiet
kunde jag företa en lång
materialinsamlingsresa.
Raiskila samlade där material för sin pro gradu-av
handling i u-landsforskning om vattenkonflikter.
– Tack vare stipendiet kunde jag företa en lång
materialinsamlingsresa, och jag hade tid att för
djupa mig i mitt ämne och forskningsområde.
Min avhandling hade knappast blivit speciellt bra
om jag endast hade tillbringat några veckor i Fer
kla, säger Raiskila.
I närmare tusen år har oasens jordbruk organi
serats genom ett uppsamlingssystem för grundvat
ten som kallas khettara. Användningsrättigheter
na för vattnet som strömmar i dessa khettaraer är
nedärvda.
– Nu har khettaraerna torkat ut, eftersom
grundvattennivån har sjunkit med upp till 15 me
ter på bara några årtionden. Vattnet räcker i dag
endast till storodlare, som har borrat djupa brun�
nar med statliga stöd, säger Raiskila.
Här finns alltså alla ingredienser för en lokal
vattenkonflikt. Traditionell teknologi och ett
stamsamhälle som bott på samma plats i århund
raden, men sina oskrivna regler, möter nykom
lingar med ny teknologi och nedskrivna, privati
serade äganderätter.
– I teorin är det bra att staten reglerar grund
vattenanvändningen genom handel med jord- och
vattenrättigheter.
– I praktiken övervakar myndigheterna inte hur
mycket grundvattenägarna av de officiella brun�
narna använder, än mindre hur många inofficiella
borrbrunnar det finns i området.
Förutom stipendiet, drog Raiskila också nytta
av den träff mellan stipendiaterna, som Alumn
föreningen ordnade. Av de andra magisterstude
randena fick hon intressanta tips om vilka vägar
man kunde hitta arbete.

Alumnfonden
Alumnfonden
är grundad av
Alumnföreningen.
Fondens kapital är
659 000 euro, och
innefattar följande
enskilda fonder:

• Fonden Miljöns vänner
• Fonden för Taitas
forskningsstation
• Helsingfors universitets
alumner r.f:s fond
• Juha KorppiTommolas fond
• Professor Jaakko
Fröséns fond för
antikens forskning
• Timo Sahis fond

GÖR EN DONATION
TILL ALUMNFONDEN

helsinki.fi/alumn
foreningen/alumnfonden

Antti Kivimäki
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Understöd
tänkande!
har en viktig roll när det gäller att skapa en framtid för forskning och
utbildning. Donationskampanjen under
Helsingfors universitets 375-årsjubileum
har före utgången av 2015 samlat in över
20 miljoner euro i donationer av mer än
500 vänner till universitetet och alumner. Kampanjen fortsätter år 2016 med
målet att samla in 25 miljoner euro för
forskning och studier fram till 30.6.2017.
Statens motfinansieringsprogram, som
till och med kan fyrdubbla donationssumman, och rätten till skatteavdrag för
privatpersoner och organisationer bidrar
till att uppnå målet. Ett stort tack till alla
våra samarbetspartner som redan deltar!

Alumnerna

alltså
donerar jag

Juristen Kirsi Komi är styrelsemedlem i flera
finländska företag. Som styrelseordförande för
det privata cancersjukhuset Docrates ser hon
den nytta som företag och hälsovården har av
universitetets högklassiga forskning.
”Finland behöver ett toppuniversitet som
klarar sig i den internationella konkurrensen.
När man siktar mot toppen måste man
prioritera bland forskningsområdena. Cancerforskningen vid Helsingfors universitet är på
toppnivå och den får inte lida av regeringens
nedskärningar.”
Genom att donera är du med och skapar en
framtid för Finland.

helsinki.fi/donera
18
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”Cancerforskningen vid
Helsingfors universitet
är på internationell topp
nivå. Nedskärningarna
får inte riskera den.”
Kirsi Komi, styrelseordförande
för cancersjukhuset Docrates

Donationerna är viktiga för Helsingfors
universitet och de understöder universitetets centrala uppgifter. Varje donation är
är ett viktigt tillskott till de sammanlagda
donationsmedlen i en tid av stora förändringar vid Helsingfors universitet. Det är
möjligt att nedskärningarna i universitetets finansiering kommer att uppgå till
t.o.m. 15 procent på årsnivå fram till 2020.

Vi inbjuder alumnerna att sprida budet
om betydelsen av forskning och undervisning genom kampanjen Jag tänker,
alltså donerar jag. Kampanjen ökar
diskussionen om donationer till forskning
och utbildning och sporrar allmänheten
till att stödja dessa med donationer av
olika storlek.
Thomas Wihelmsson
kansler vid Helsingfors universitet

Läs mer på helsinki.fi/
ajattelensiislahjoitan

På webbsidan kan du t.ex.
byta ut din profilbild till
Jag tänker-kampanjens
bild, göra en donation och
sprida budet om betydelsen
av utbildningen och
forskningen vid Finlands
främsta universitet. Kom
med!

SKATTEAVDRAG PÅ DONATIONER

Från och med den 1 januari
2016 berättigar donationer
på 850–500 000 euro till
universitet och högskolor
till skatteavdrag också i
inkomstbeskattningen för
privatpersoner och dödsbon.
Företag och organisationer kan
dra av donationer på 850–
250 000 euro i beskattningen.
Ytterligare information
www.helsinki.fi/insight

Leif Laaksonen

Juristattityd
Årets Alumn Tuomari Nurmio hade nytta av
sina universitetsstudier, trots att han jobbade
bara några dagar inom sin egna bransch.

Å

rets Alumn, musiker Tuomari Nurmio,
tycker att det är trevligt att – efter en
paus på över trettio år – röra sig i korridorer
na på Helsingfors universitet. Han undersöker
gärna böckerna på universitetsbiblioteket.
– Den akademiska sidan har funnits i mig
hela tiden, trots att jag inte köpt en enda lag
bok efter att jag blev färdig.
Nurmio påbörjade sina studier år 1971 i
allmän historia, men flyttade snart över till
juridiken. Han upplever att den 12-åriga stu
dietiden var nyttig för hans musikerkarriär på
många indirekta sätt, mest uppenbart i hans
originella artistnamn.
Juris kandidatexamen, som Nurmio avlade
år 1983, fungerade också som ett slags rygg
stöd.
– Min examen gav mig utrymme. Jag var
inte beroende av musikerkarriären.
Nurmio hann i början av 1980-talet ” lova
heligt” att sluta sina studier, men tog tillbaka
sitt beslut. Tanken om att arbetet skulle ha
varit i onödan gav ingen ro.
Mitt i lyftet efter hans genombrott och
arbetet med centrala album – Maailman
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pyörä palaa (1980), Lasten mehuhetki (1981) och
Punainen planeetta (1982) – fortsatte Nurmio
envist sina juridikstudier och tog sig igenom
tent efter tent. Han var dessutom tvungen att
förnya några kursprestationer som föråldrats.
Avhandlingens tema klingar präktigt: ”För
budet mot tortyr i internationell rätt”.
– Det var något av ett hafsverk, men temat
är beklagligt aktuellt. Temat blev föreslaget ef
tersom det fanns färdigt material. Jag ville bara
få min slutexamen.
Nurmio kommer inte ens ihåg vitsordet han
fick för sin avhandling, men oavsett är han
nöjd och stolt över att ha blivit färdig.
I början av sin musikerkarriär blev han flera
gånger erbjuden ”hederligt arbete”. Bland an
nat advokaten Matti Wuori, specialiserad på
mänskliga rättigheter och miljöfrågor, bjöd in
Nurmio som assistent på sin byrå.
– Om det hade kommit till kritan, skulle
jag kanske ha klarat mig inom juridiken, säger
Nurmio.
– Men nu, som 65-åring, behöver jag inte
längre fundera på det. Musiken, som försörjt
mi hittills gör det nog livet ut.
Alumnföreningen | Medlemsbrev 2016
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• Hannu Juhani Nurmio
föddes i Helsingfors
1950
• rockmusiker; uppträtt
med artistnamnen
Tuomari Nurmio,
Judge Bean Jr., Judge
Barnhill, Judge Bone
och Dumari
• juris kandidat 1983,
avhandlingens tema:
”Förbudet mot tortyr
i internationell rätt”
• debutsingle Valo
yössä 1979
• inalles 22 studioalbum
• senaste album Tales
Of Judge Bone (2015),
senaste guldskiva
Dumari ja Spuget
(2013)
• Juha Vainios sång
textförfattarpris 1999,
Eino Leino-priset
2003. Nurmio är den
enda rockmusikern
med detta poesipris.
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Veikko Somerpuro

Årets Alumn

Vid universitetet har man ofta mer nytta av
kamratskap än av studiehelheterna. Tankeför
mågan utvecklas när man förbättrar världen
tillsammans och i arbetslivet är goda kontakter
mer värda än vitsord.
Nurmio uppträdde på många av universite
tets tillställningar, såväl solo som tillsammans
med sitt band Dusty Ramblers, som spelade
amerikansk folk. Han var också aktivt med i
1970-talets vänsterrörelse: redaktionssekrete
rare för tidning Pulsa som utgavs av Helsingin
teiniyhdistys och Förbundets för Socialistiska
Studerande tidning Soihdunkantaja. På årtion
dets senare hälft var han chefredaktör för mu
siktidningen Uusi Laulu.
Slutligen, i maj 1979, publiceras debutsingeln
Kurja matkamies maan / Valo yössä av Love
Records, som uppehölls av akademiska
vänsterintellektuella. På skivan spelade banden
Orpojen tuki och Köyhien ystävät. Skivan blev
snabbt finsk listetta.
Men det gick inte helt så enkelt. Cheferna
vid Love Records tyckte inte att Nurmio var
tillräckligt övertygande.
I själva verket hade Nurmio skickat demoin
spelningar och låttexter till Love Records i flera
års tid, i hopp att någon annan artist kunde
framföra dem.
Slutligen gav Love Records med sig och gav
Nurmio ”en enda chans”.
– Jag passade inte riktigt in. Skivbolaget såg
mig som en vänstersinnad ”vindflöjel”, inte
som en autentisk, opolitisk rock-artist, trots att
det var just rock-musik som jag hade hållit på
med sedan tonåring.
Nurmio själv såg sin vänsteridentitet i första
hand som kulturradikalism.
– Det var en romantisk revolutionsiver som
fick sin form i poesi och film, en dyrkan av
Majakovski och Neruda. Jag ville inte ha ett
socialistiskt Finland.
När Sovjetunionen år 1968 ockuperade
Tjeckoslovakien, som gått in på förändringens
väg, protesterade Nurmio tillsammans med
många andra vänstersinnade kamrater utanför
Sovjetunionens ambassad.
– I de kretsarna klarade man ändå på något
sätt av att svälja ockupationen av Tjeckoslo
vakien. Det började störa mig allt mer under
70-talet. Jag tänkte på Lenins ord, att ”vägen

till helvetet är kantad av goda föresatser”.
– Man ville motsätta sig neokolonialism och
utsugning av utvecklingsländer, vilket givetvis
var helt rätt, men samtidigt kom man att stöda
en odemokratisk sovjetdiktatur. Där finns en
oförsonlig motstridighet. Jag var tvungen att
överge den stora berättelsen, den religionslika
kommunistiska utopin.
jobbat som jurist en enda
dag. Eller rättare sagt några dagar.
Han vann sitt enda rättsfall i Helsingfors
rådhusrätt. Han arbetade då som advokat för
en änkefrus i en skadeståndstalan.
– Jag har alltså vunnit mina rättsfall till
hundra procent.
Nurmio berättar att han fört med sig mycket
av ”juristens grundattityd”: respekten för rätts
staten och strävan till att uttrycka sig exakt.
– Lagtexten är inte alltid speciellt tydlig.
Ändå finns där bakom tanken om att saker kan
uttryckas exakt och otvetydigt.
Paragrafrytteriet och redigeringsarbete i fören
ingstidningar lärde Nurmio att förhålla sig till sin
lyrik med en redaktionssekreterares skoningslös
het: fram med poängen, bort med onödigt trams.
Från en rebellisk och experimenterande rock
Nurmio har inte

musiker låter kanske ”respekten för rättsstaten”
som ett överraskande ordval. Vanligen kopp
las den punkiga upproriskheten med motstånd
mot statsmaskineriet.
– Rättsstaten är grundvalen för all demokra
ti, det är en självklarhet för mig; att samhäl
let är förutsägbart och att var och en kan söka
rättvisa av ett domstolsväsende som är obero
ende av statsmakten, förklarar Nurmio.
– Detaljer är sedan en helt annan sak… men
det skulle ha känts huvudlöst att försöka fälla
rättsstatens ideal.
Nurmio har ofta fått höra att han som jurist
säkert hade ett bättre utgångsläge än många
andra då han skrev under sina första skivkon
trakt. Han förstod juridikens snirklar och för
stod att läsa också det finstilta.
Sanningen var en annan.
– Jag var precis lika ivrig att få skivkontrak
tet som vilken annan musiker som helst. Jag
skrev under utan att läsa igenom ordentligt.
Nurmio har ofta skrattat åt sin ”blinda
fläck”. Han medger dock att han antagligen
inte skulle ha vågat be om bättre villkor i sina
första avtal, och det skulle inte nödvändigtvis
ha varit speciellt förnuftigt ur en taktisk syn
vinkel heller.
Alumnföreningen | Medlemsbrev 2016

23

Marek Sabogal

ÅRETS ALUMNER
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

17.3.2016 lyfter Nur
mio fram vårt nationalepos. Föreläsningen går
under namnet Kalevala brändi 2000-luvulle!
Temat har följt med på hela Nurmios karri
är som musiker. När Valo yössä kom ut, sade
musikologen Pekka Jalkanen att det var en hit
med en helt kalevalansk melodi med bara
några noter.
– Jag har instinktivt föredragit sådant i mina
förehavanden. Även om jag har försökt mig på
många olika slags stilar och infallsvinklar, är
en primitiv melodik närmast mitt sinne.
Samma uråldriga klang hör Nurmio i etno
musik runtom världen, i den afrikanska musik
traditionen och i bluesen.
Nurmio anser att finnarna inte tillräckligt
bra har utnyttjat alla möjligheter som Kalevala
bjuder på.
Som vi väl vet, utnyttjade författaren och
språkvetaren J. R. R. Tolkien influenser från
Kalevala i sin trilogi Sagan om ringen och det
finska språkets egenskaper i sina fiktiva språk.
Filmatiseringarna av trilogin har blivit enormt
populära. Het har inspelnings landet Nya Zee
land hämningsfritt utnyttjat.
– Finland kunde använda Kalevala för att
I sin alumnföreläsning
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bygga upp sitt landsbrand. Då Sagan om ring
en med sina trollkarlar och besvärjelser tillta
lade en internationell publik, kunde Kalevala
utan vidare utnämnas till dess inspirations
källa.
Nurmio föreställer sig ett Kalevala-hus i Hel
singfors centrum, med restauranger, konsertsa
lar och olika virtuella världar. Kalevala skulle
också ge en särpräglad musik och omgivning åt
mobilapplikationer och spel skapade i Finland.
– Stölden av Sampo skulle se ståtligt ut i en
360-graders virtuell värld. En folksägen från
järnåldern kombinerat med den nyaste
teknologin.
Nurmio är full av visioner om hur man kun
de utnyttja Kalevala. Han förstår ändå att en
enskild individ inte har resurser eller makt att
förverkliga detta.
– Jag kommer med idéer och försöker få rätt
instanser medvetna om dem. Mer tänker jag
inte trumma. I nästa fas borde man redan ha
finansiering och aningen mer officiella aktörer
bakom sig, eller också låta kineserna sköta om
hela saken.

2004 OD, professor, rättsodontolog
Helena Ranta

Antti Kivimäki

2003 biskop, TD Eero Huovinen
2002 författare, FK Kaari Utrio
2001 arkiater, MKD Risto Pelkonen
2000 Republikens president, JK,
FD h.c., JD h.c. Tarja Halonen
1999

EU kommissionär, PM
Erkki Liikanen

1998

VD, PM, DI, MSc. Jorma Ollila

1997

VD, FD, docent Jorma Kaimio

1996

FK fru Eeva Ahtisaari

1995

Statsråd, FL
Riitta Uosukainen

1994

president för högsta
förvaltningsdomstolen, JD,
PD, docent Pekka Hallberg

1993

styrelseordförande i SOL,
PeD Liisa Joronen

1992

bergsråd, AFD Yrjö Pessi

1991

kanslichef, JD Hannele Pokka

TORSDAG 17.3
KL 17.30–18.30
KALEVALA BRÄNDI
2000-LUVULLE!
(KALEVALA VARUMÄRKET TILL 2000-TALET!)

Varför skulle vi lämna det otroliga kulturella
och kommersiella potential som finns
i Kalvela figurerna och berättelserna
oanvänt? Med hjälp av digital teknologi kan
Kalevala utvecklas och utnyttjas globalt.
Årets Alumn Tuomari Nurmio
Universitetets Solennitetssal
Alexandersgatan 5.
Efter föreläsningen uppträder Dumari ja
Spuget i restaurang Le Bonk kl. 19–20.
Anmäl dig till föreläsningen
eller köp biljetter:
helsinki.fi/alumnforeningen
029 412 4494
Välkommen!
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ALLT FLER

6350

5544
5340

4900

Denna tabell beskriver hur medlemsantalet i Alumnföreningen ökat. För perioden 1991–2007 är årsberättelserna
källan för informationen. Från och med 2008 har endast
sådana personer räknats som medlemmar, som avlagt
medlemsavgiften för ifrågavarande år.

4400

Könsfördelning 1.1.2016
35 % män
65 % kvinnor
3600

Åldersfördelning 1.1.2016

≤ 29 år: 		

332

30–45 år:

1236

46–65 år:

2334

≥ 65 år:		

2159

2450
2334
2198

2228

2230

2235

2235

2250

2245

2200
2100
1900

4.12.1990

1800

171

1024

1112

1093

849

1991

VI STRÄVAR
TILL 8000
MEDLEMMAR
2016
775

728

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

DEN SVENSKSPRÅKIGA
MEDLEMSREKRYTERINGEN
FICK EN NY RESURS

10 000

MÅLET ÄR 10 000
MEDLEMMAR TILL

9000

SLUTET AV ÅR 2018

8000
6350

E

tt av föreningens strategiska mål är att öka
antalet medlemmar. Ju fler alumner som hör
till föreningen, desto bättre representerar den alla
alumner. Det finns fortfarande mer än 100 000 alum
ner på olika håll i världen som föreningen inte når.
rekryterar föreningen aktivt svenskspråkiga
alumner. Kampanjen kommer bl.a. att synas i olika
facktidskrifter och nätpublikationer. Vill du hjälpa till?

År 2016

1991
Bjud in din vän med

Rekommendera medlemskap

det elektroniska

Majoriteten av medlemmarna
har gått med i föreningen
på rekommendation av en
annan alumn.

medlemskortet

Alla de som haft studie
rätt eller arbetat vid
Helsingfors universitet
är alumner. Alumnitet
förutsätter inte examen. Bjud in din vän
eller kollega med det
elektroniska medlemskortet. Fyll i din väns
telefonnummer på kortet och tryck på sänd
– Alumnföreningens
kontor sköter resten.
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Tipsa om alumngemenskaper

Det finns många arbets
platser och branscher med
flera alumner från Helsingfors
universitet. Du kan delta i
medlemsrekryteringen genom
att tipsa om arbetsplatser,
organisationer, hobbygrupper eller evenemang där man
kan nå nya alumner. Alumn
föreningens kansli har ett färdigt infomaterial och effektiva
kommunikationskanaler för
medlemsrekrytering.

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Tipsa kontoret

Stiftelsen Tre Smeder

Du kan även tipsa Alumn
föreningens kontor om personer
som du tror att kan vara intresserade av medlemsförmånerna
eller föreningens verksamhet.
Kontoret kontrollerar att personen i fråga är alumn och skickar
information om medlems
förmånerna och hur man
blir medlem.

har beviljat Alumnföreningen
ett anslag för att få fart på medlemsrekryteringen 2016–2017.
Målsättningen är 2000 medlemmar som har studerat på svenska
till och med slutet av 2017. Det
finns cirka 25 000 alumner som
har studerat på svenska vid
Helsingfors universitet.
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Varför är du
alumn?

"

"

Jag studerade vid ett senare skede i livet. När
jag blev färdig sade min man, att nu går vi med
i Alumnföreningen. Varför inte.
Under min studietid blev jag van vid att läsa
tidningen Yliopisto. Det är trevligt att tidning
en nu kommer hem. Vi vet vad som händer vid
universitetet.
Vi är parmedlemmar och betalar alltså en
något mindre medlemsavgift och får bara ett
exemplar av tidningen Yliopisto.
För alumner är säsongskortet till Radions
symfoniorkesters fredagsserie mycket billigt. I
samband med konserterna ordnas ofta även an
nat program, som en föreläsning före konserten
eller kammarmusik efteråt.
Jag har en gång deltagit i Alumnföreningens
kulturprogram. Vi bekantade oss med Reitz
stiftelse. Jag följer nog med utbudet, ifall det
skulle råka finnas intressanta teaterbesök, kon
serter eller andra besök.”
Katariina Sokka

Som AlumnFuks fick jag
säsongskortet på UniSport
betydligt billigare. Det är
trevligt att upprätthålla någon
slags kontakt till universitets
världen nu, när jag har över
gått till arbetslivet.
Efter studier vid teologis
ka fakulteten är jag nu lärare
i religion, psykologi och häl
sokunskap vid Oulunkylän
yhteiskoulu.
Jag har följt med och märkt
att Alumnföreningen har all
möjlig verksamhet. Just nu
hinner jag inte delta, eftersom
arbetslivet så här till en början
känns rätt hektiskt. I framti
den kan situationen ändra.”
Salla Salminen,
teologiska fakulteten

"

Medlem har jag varit länge, men ständig med
lem blev jag först nyligen. Genom mitt ständiga
medlemskap vill jag stöda föreningens verksamhet.
Om jag ska vara realist, sparar jag nog inte nöd
vändigtvis på det.
Jag har deltagit i många större och mindre till
ställningar, liksom också många resor. Förra hös
ten tog jag med min dotter på flodbåtskryssningen
på Donau. Som en som har läst långt latin, vet jag
vad alumn betyder. Det betyder lärjunge.”
Martti Kalliomäki,
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

"

Jag anslöt mig för ett par år sedan för resandets skull. Alum
ner emellan har folk en liknande bakgrund, och därför får
man lätt nya bekanta och vänner på resorna, trots att alla skul
le vara främmande till en början och från helt olika branscher.
Jag reser och med andra sällskap, men Alumnföreningen har
varit ett trevligt tillägg. Jag har till och med åkt på en privat
resa med en person som jag träffade på en alumnresa.
På Helsingfors konstmuseum bekantade jag
mig med Ai Weiwei -utställningen på Alumn
föreningen evenemang. Det kan vara att jag
har deltagit i något av Aumn
föreningens mer vetenskapliga
tillställningar också, men då man
deltar i en massa olika evene
mang, är det svårt att komma
ihåg vem som arrangerat dem.”

"

Jag känner en stor tacksam
het till universitetet för min
kostnadsfria utbildning, och
därför vill jag ge något tillbaka
åt universitetet och dess stude
rande. Föreningsverksamhet i
Alumnföreningen är ett ypper
ligt medel för detta.
Genom alumnverksamheten
har jag hittat gamla vänner
och även fått nya. Det är roligt
att följa med lärosätet man
själv studerat vid.
Mitt arbete som statlig tjäns
teman var hektiskt, och jag
gick med i Alumnförening
en först när jag gått i pension.
Det var i den mån ett miss
tag, att man nog kunde ha
varit med i föreningen mindre
aktivt och dragit nytta av till
exempel konsertbesök redan
tidigare.”
Jarmo Vaittinen,
agrikultur-forstvetenskapliga
fakulteten

humanistiska fakulteten
Kaarina Buure-Hägglund,
juridiska fakulteten
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Styrelsen under mandatperioden 2016
• Direktör för kommunikation och samhällsansvar Arja Suominen
(styrelseordförande), Finnair NY
• Direktör Antti Huhtamäki, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, LPA NY
• Rektor, professor Jukka Kola, Helsingfors universitet NY
• Odontologie lic., Helsingfors universitet, BMus, operasångerska,
Sibelius-Akademin, Laura Leisma, City-Tandläkarna/Oral NY
• Direktör Susanna Miekk-oja, Danske Bank Abp
förmögenhetsförvaltning NY
• Verkställande direktör Jan D. Oker-Blom, Finnish Business Angels Network
• Upphandlingsjurist Antti Pätiälä, Samkommunen Helsingforsregionens
miljötjänster, HRM NY
• Redaktör, företagare Reetta Räty, Räty-Salovaara-Blåfield Ab
• Verksamhetsledare Katariina Styrman, Suomen Saunaseura ry
• Vice verksamhetsledare Sari Vapaavuori, HelsingforsMission
• Senior Specialist Tero Vuori, Intel Corporation
• Direktör Pasi Vuorinen, OP Kapitalförvaltning

Delegationen under mandatperioden 2016
• Rektor Mirjam Kalland, Svenska social- och kommunalhögskolan

I meritförteckningen?

(ordförande)
• Alumn i juridik Hannu Penttilä (1:a viceordförande)
• Chefsöverläkare Kati Myllymäki, Södra Savolax sjukvårdsdistrikt
samkommun (2. viceordförande)

ca 17 000 universitet i världen, och Helsingfors
universitet hör till de etthundra bästa. Helsingfors är vårt
hemuniversitet som vi i tiden valde till vårt lärosäte,
och dess framgång avspeglar sig också på oss.

Det finns

Genom att i naturliga sammanhang berätta att vi har
studerat vid Helsingfors universitet kan vi alumner göra
universitetet en värdefull tjänst och stärka dess brand.

• Biträdande avdelningschef Taina Aaltonen, Jord- och skogsbruksministeriet
• Fri skribent och naturvårdare Heidi Andersson, WWF Finlands styrelse
• Biskop i Helsingfors stift Irja Askola
• Agroforstmagister Christina Gestrin
• Riksdagsledamot Tuula Haatainen
• Direktionsmedlem Seppo Honkapohja, Finlands Bank
• Filosofie licentiat Carmela Kantor-Aaltonen, ombudsman
för Suomen Bioteollisuus ry och Kemianteollisuus ry NY
• Verkställande direktör Juha Pekka Katainen, Krogerus Advokatbyrå Ab
• Styrelseproffs, JK, Kirsi Komi Metsäboard
• Advokat, vicehäradshövding Ritva-Liisa Luomaranta,

Ange medlemskapet i Alumnföreningen i din meritförteckning
och nämn studierna och medlemskapet när du ger intervjuer.
Så gör alumnerna vid andra toppuniversitet.

Advokatbyrå Borenius Ab NY
• Konsultföretagare Arto Ojala, AVEPO Oy
• Biträdande stadsdirektör Pekka Sauri, Helsingfors stad
• Skribent, coach Pekka Seppänen
• Statssekreterare Peter Stenlund, Utrikesministeriet
• Account Director Mikko Surakka, Oriola Oy NY

Exempel

Medlem av Alumnföreningen vid Helsingfors universitet sedan 1997.
Alumnföreningen är ett mångvetenskapligt samfund med 6500 medlemmar.
Ytterligare information om mitt medlemskap ger verksamhetsledare
Pia Österman, alumnforeningen@helsinki.fi, tel. 029 412 4494.
•
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• Generalsekreterare Petteri Taalas, Meteorologiska
världsorganisationen (WMO)
• Verksamhetsledare Tuija Talvitie, Crisis Management Initiative CMI
• Överdirektör Timo Tanninen, Miljöministeriet
• Direktör Teija Tiilikainen, Utrikespolitiska institutet
• Ansvarig ekonom Penna Urrila, Finlands näringsliv

Alumnföreningen | Medlemsbrev 2016

33

Alumnverksamhet
på fakultetsnivå

STUDIA GENERALIA VÅREN 2016

Torsdagar klockan 17.00–19.00, Porthania, sal PI (Universitetsgatan 3)
Föreläsningarna kan ses på webben i direktsändning eller i efterhand:
helsinki.fi/avoin/studiageneralia.

4.2. IHMISKUNTA LIIKKEESSÄ

25.2. KOHTAAMISIA JA KONFLIKTEJA

Dosentti Pertti Multanen:
Lähi-idän pakolaisuus
Professori Tuula Sakaranaho:
Uskonnot liikkeessä
Tutkimusjohtaja Leena Malkki:
Ääriliikkeet ja terrorismi
Puheenjohtaja: Professori Jaakko
Hämeen-Anttila

 rofessori Kirsi Saarikangas:
P
Elämää kaupungissa
Dosentti Pasi Saukkonen:
Suomi kotouttaa, kotoutuuko Suomi?
Dosentti Tuuli Anna Mähönen:
Kohtaamiset ennakkoluulojen haastajina
Puheenjohtaja: Professori Pirjo Hiidenmaa
		
 rofessori Jussi Huttunen:
P
Miten taudit leviävät, kukoistavat ja kuolevat?
Tutkija Krista Lagus:
Sosiaalisen median tarttuvat tunteet
Dosentti Minna Huotilainen: Tarttuuko stressi?
Puheenjohtaja: Professori Hannu Sariola
10.3. JAAKKO HÄMEEN-ANTTILAN ILTA

18.2. KULTAAKIN KALLIIMPI VESI

Dosentti Anja Nygren: Vesi ja valta
Professori Vesa Majamaa: Vesi ja oikeus
Veden matka. Dokumenttielokuva ympäristömuutoksesta Taita-vuorilla Keniassa
Puheenjohtaja: Professori Jouko Rikkinen

 utkija Ilkka Lindstedt: Suitsuketta ja mirhamia
T
Professori Jaakko Hämeen-Anttila:
Tiedettä ja valloitussotia
Tutkija Mikko Viitamäki:
Muslimit ja Intian kulttuuri
Puheenjohtaja: Professori Markku Löytönen

Medicinska fakulteten har som mål att ska
pa en aktiv alumngemenskap med medlem
mar i olika åldrar. Fakulteten ställer årligen
till med fest den sista onsdagen i januari och
ordnar en AMCH-förmiddag den sista fre
dagen (arbetsdag) i maj och december. Mer
information om alumnevenemangen 2016
finns på fakultetens hemsida med.helsinki.fi.
■ HUMANISTISKA FAKULTETEN

År 2016 deltar fakulteten bl.a. i universitetets
Alumndag den 17 mars och ordnar det redan
traditionella mötet med alumner och gulnäb
bar i månadsskiftet augusti-september. I no
vember planerar vi en alumnkväll i form av ett
seminarium.

Bekanta dig med vår fakultets webbplats:
375 humanister. Sidan 375humanistia.hels
inki.fi erbjuder vetenskap och historier på
11 språk av humanister genom tiderna. Vi är
med i programmet på universitetets gemen
samma Alumndag 17.3. Följ oss på Face
book: facebook.com/humanistinen, Twitter
@HYhumtdk och på vår hemsida helsink i.
fi/hum för aktuell information om intres
santa humanister, evenemang och nyheter
inom vetenskap. Kontakta oss per e-post
hum-alumni@helsinki.fi.

Förvaltningsplanerare Arja-Liisa Rossi

koordinaattori Riitta-Ilona Hurmerinta

arja-liisa.rossi@helsinki.fi

riitta.hurmerinta@helsinki.fi

pekka.rautio@helsinki.fi

■ Juridiska fakulteten

Veikko Somerpuro

Maailmanpolitiikan professori Juha A. Vuori,
julkistalouden professori Markus Jäntti ja
tutkimusjohtaja Heikki Pursiainen keskustelevat rahan vallasta maailmassa ja siitä, missä
kulkevat taloustieteen rajat. Puheenjohtajana
toimii tutkimusjohtaja Mika Pantzar.

■ Medicinska fakulteten

Den teologiska forskningens dag & teologernas
alumndag arrangeras måndagen den 12 septem
ber 2016 i Lilla festsalen i universitetets hu
vudbyggnad. På programmet presentationer av
aktuell teologisk forskning, korta föreläsningar
och diskussion. Följande religionsvetenskapliga
sällskap deltar: Diakonian Tutkimuksen Seura,
Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura, Suo
men Eksegeettinen Seura, Finska kyrkohistoris
ka samfundet och Teologisk Tidskrift. Närmare
information publiceras i början av året på teolo
giska fakultetens hemsida helsinki.fi/teol/tdk
Informatör Pekka Rautio

3.3. TARTTUUKO SE?
11.2. RAHAN MAHTI

■ Teologiska fakulteten

Föreläsningsserien anordnas av Öppna universitetet vid Helsingfors universitet
Ytterligare information: helsinki.fi/avoin/studiageneralia
Fritt inträde. Välkommen!
34
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Hej alumn,
Vad är skillnaden mellan
Alumnföreningen
och -campus?
Alumnföreningen
och Alumncampus
är två olika saker
är ett forum
för möten mellan vetenskap
och praktik bland engagerade
alumner. Vi är redan över 6000
medlemmar i föreningen.
Som medlem kan du njuta av
ett brett utbud av medlemsförmåner och vara med och
påverka ditt universitets och
din fakultets framtid. Du blir
bekant med alumner från olika
fakulteter och du har möjlighet
att arbeta som volontär i
föreningen. Alumnföreningen
har en låg medlemsavgift.
helsinki.fi/alumnforeningen

Alumnföreningen

Alumncampus vid Helsingfors
universitet är en elektronisk
webbtjänst helsinki.fi/alumni,
där flera alumner har registrerat sig. Registrering där,
betyder inte att du blir medlem
i Alumnföreningen. Via alumncampus –webbtjänsten informerar universitetet om dess
egna händelser. På begäran
av Alumnföreningen får dess
medlemmar också denna
information.

■ Statsvetenskapliga
fakulteten

På universitetets Alumndag 17.3.2016
anordnar statsvetenskapliga fakulte
ten ett informationstillfälle om vad
som är på gång inom forskningen om
invandring. Evenemanget är mång
vetenskapligt och arrangeras tillsam
mans med flera andra fakulteter. På
hösten börjar gruppmentorskapspro
grammet igen och alumnerna kan åter
coacha studenterna i arbetslivsfrågor.
Under årets gång ordnar vi många
olika föreläsningar och evenemang
som alumnerna kan delta i. Följ vår
webbplats helsinki.fi/valtiotieteellinen
eller vår Facebooksida facebook.com/
valtiotieteellinen.

25 %

rabatt
du får
på våra böcker i SKS webbutik och
Vetenskapsbokhandeln (Snellmansgatan 13, Helsingfors)

Webbredaktör
Eveliina Kotilainen
eveliina.kotilainen@helsinki.fi

■ Svenska social-och

Du hittar alla våra böcker
i SKS webbutik

kommunalhögskolan

Soc&koms vänners föreningsmöte
(årsmöte) kommer att vara den 17 mars
men start kl. 17.30. Efter årsmötet
kommer vi att diskutera Soc&koms
framtid med rektor Mirjam Kalland
och/eller biträdande rektor Henrika
Zilliacus-Tikkanen. Sedan blir det lätt
servering och en ukuleleorkester upp
träder. Kvällen kan fortsättas på res
taurang LeBonk där Tuomari Nurmio
uppträder för Helsingfors universitets
alumner och studerande. Köp biljet
ter på Alumnföreningens hemsida.
I september ordnas en medlemsträff
där vi besöker någon institution inom
Helsingfors universitet. Soc&kom-
dagen ordnas i oktober eller november.
Datumen fastställs senare.

www.finlit.fi/kirjat



Kontaktchef Robert Runeberg
robert.runeberg@helsinki.fi
050-5883003
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alumngolf

D

en redan traditionella AlumnGolf tävling
en spelades 21.5.2015 i Esbo på Ringside
Golf. Trots att vädret inte var lika varmt som i
fjol hade vi turen att få spela i solsken. Banan
var i gott skick och uppskattades av spelarna.
Resultaten var bra, även om man inte riktigt
nådde upp till handikappen. Huvudtävling
en var en individuell poängbogey med full
handicap. Vi spelade även en best ball-match
i tvåpersoners lag. I specialtävlingarna tävlade
alumnerna om vem som slog bollen närmast
flaggan och om vem som hade längsta driven.
Alla tävlingar avlutades inom en rimlig tid,
tack vare de skickliga golfarna. Efter tävlingen
var det dags för en läcker buffet i klubbrestau
rangen med efterspel. I fjol efterlyste spelarna
en damserie, men på basis av resultaten skulle
man då ha behövt en separat herrserie. I år tog
männen revansch, och det skulle kanske ha
varit motiverat 2015 med en damserie. Inför
tävlingen 2016 är det alltså jämnt.
Tarmo Korpela, som vann tävlingen med
resultatet 30 poäng, fick sitt namn inristat i
vandringspriset. En liten hemmafördel påver
kade inte segern. Korpela kan dock ha tappat
koncentrationen litet under rundan, när spel
kamratens golfbag rullade ner i vattenhindret.
På andra plats kom Juha Korppi-Tommola
med 29 poäng och på tredje plats Heikki
Hervonen med 28 poäng.
I specialtävlingarna kom Seppo Riski

närmast flaggan, 1,48 meter ifrån. Blev det
månne en birdie? Priset för denna bragd var
en apparat att öva puttar med. Den längs
ta driven hade UniSports Mika Suikki. Juha
Korppi-Tommola och Kari Raivio vann best
ball-match-tävlingen. Andra, med en poängs
skillnad och gott samspel, kom Eva Cleve-
Riski och Seppo Riski. Det bästa resultatet to
talt, 86 poäng (utan handicap, scratch-resultat),
gjorde Heikki Hervonen för andra året i rad.
Förväntningarna på Hervonen bara ökar inför
år 2016. De bästa spelarna belönades och resten
av priserna lottades ut bland deltagarna.
AlumnGolf arrangerades igen tillsammans
med UniSport. Alumner från Aalto-universi
tetet deltog också. AlumnGolf fortsätter 2016
som ett gemensamt alumnevenemang med
UniSport och Aalto-universitetet.
Jaakko Suomela
föreningens golfansvariga
Mika Suikki
idrottschef, UniSport

AlumnGolf
spelas 18.5 2016 i Tali.
Anmäl dig genast
på adressen
helsinki.fi/alumnforeningen/golf

AlumnGolf 2015 resultat
Best Ball PB / Poängbogey
PLATS
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NAMN

FÖRENING

RESUL
TAT

PLATS

NAMN

FÖRENING

RESUL
TAT

1

Korpela Tarmo

ERG

30

14

Sunblad Marianne

ERG

2

Korppi-Tommola Juha

EGS

29

15

Riski Seppo

Sarfvik Golf

23

3

Hervonen Heikki

KyG

28

16

Rekola Kimmo

St. Laurence

22

4

Kohonen-Jalonen Paula EGS

26

17

Hietanen Anja

Mgc

22

5

Korpela Arja

ERG

26

18

Mäkelä Riitta

PGH

22

6

Penttilä Hannu

EGS

25

19

Wrede Kenneth

HGK

21

7

Raivio Kari

GCC

25

20

Ahonen Timo

PuulaGolf

20

8

Wasenius Nils-Henrik

HGK

25

21

Orvomaa Pirkko-Liisa

RuG

20

9

Cleve-Riski Eeva

Sarfvik Golf

25

22

Suomela Jaakko

EGS

19

10

Kuusela Joanna

RG

25

23

Koivisto Sirpa

PBG

17

11

Mika Suikki

EGS

24

24

Haikala Tuovi

SHG

16

12

Korppi-Tommola Tapani SHG

24

25

Puntila Olli

AGK

12

13

Mansikkamäki Ulla

24

26

Kekäläinen Haka

VaGo

5

SHG
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Sökes:
värdar och värdinnor
för lokalklubbarna
och amerikanska topp
universitet har globala alumnnätverk. Uni
versitet som Oxford och Stanford har fler än
hundra lokalklubbar spridda över alla kon
tinenter. Lokalklubbarna är ett viktigt och
effektivt sätt att bygga upp universitetets
anseende internationellt och skapa en
mångsidig alumngemenskap.
Alumnföreningen vid Helsingfors univer
sitet har som mål att ha fem lokalklubbar
2018. Platsen för klubbarna avgörs på basen
av intresse bland frivilliga alumner och även
målsättningen inom Helsingfors universitets
karriärservice och studentrekrytering för stra
tegiperioden 2017–2020. För tillfället finns det
två lokalklubbar, en i Berlin och en i Kouvola. Förslag till nya orter är London, Peking,
S:t Petersburg och Bryssel.
Flera europeiska

aktiva frivilliga par, värdar och/
eller värdinnor, som vill planera verksamheten

Nu söker vi

och delta i att arrangera evenemang. Du kan
även anmäla ditt intresse ensam. Föreningen
väljer värdpar bland dem som har anmält sig.
Värdparet förbinder sig till uppdraget för två år.
Målsättningen är att varje lokalklubb an
ordnar 2–3 evenemang under det första året.
Alumnföreningen stöder och hjälper till att
t.ex. boka föreläsare, planera program och med
kommunikationen. Värdarna får en omfattan
de instruktionsbok om hur man leder lokal
klubbar. Kontoret har kontakter till lokala kul
turinstitut och ambassader vilket garanterar
evenemangen bra, centralt belägna lokaliteter.
Under det första året deltar föreningens verk
samhetsledare på lokalklubbens evenemang.
Kom med och grunda en lokalklubb. Anmäl dig
som frivillig, eller om du vet någon lämplig per
son, meddela oss: alumnforeningen@helsinki.
fi, tfn 029 412 4494. Nya klubbar kan grundas
så fort det finns ett lämpligt värdpar.

• På utställningen i Nationalmuseet visas kompositören Jean Sibelius (1865–1957) notmanuskript i original för första gången. Manuskripten
och musiken ger inblick i Sibelius liv och den
tidsperiod han levde och verkade i. Originalmaterial på utställningen är bl.a. Lemminkäinen,
40
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Violinkonserten och Symfoni nr 5. Den röda
tråden i utställningen är kompositören Jean
Sibelius liv och musik. Med på utställningen
finns bland annat Sibelius egna violin då den
inte används på konserter.
• Vi har reserverat två gruppguidningar för
alumnerna. Den första guidningen börjar kl.
16.30 och den andra kl. 17.00. Inträde inklusive guidning är 7 € per person, betalas på
plats. Anmäl dig på föreningens hemsidor
eller till kontoret.

Q-teatteri

Tisdag 23.2 kl. 16.30 och 17.00
Sibelius. Man måste leva varje not
Finlands Nationalmuseum
Mannerheimvägen 34

• Tavallisuuden aave är en absurd, melankolisk och
rolig resa till vårt hemlands stumma inre. Pjäsen
är en bildserie av olika situationer i vårt liv, där de
märkliga sidorna av vår kultur som värdesätter
osynlighet och tystnad visar sig.
• Pjäsens regissör och författare Saara Turunen
vann Helsingin Sanomats litteraturpris 2015.
I rollerna: Elina Knihtilä, Laura Birn, Ylermi Rajamaa, Pyry Nikkilä och Antti Heikkinen (Teak)
• Vi har reserverat 191 biljetter för alumnerna.
Lös själv ut biljetterna senast 10.2.2016 på

Petri Ala-Maunus: La-La Land, 2012 (yksityiskohta) © Heinon taidesäätiö

Andy Warhol Artwork © 2014 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

ALUMNFÖRENINGENS
KULTURTRÄFFAR

Torsdag 10.3 kl. 19
Tavallisuuden aave – kuvia kotimaasta
Q-teatteri
Fjälldalsgatan 16

Q-teatteri eller genom att ringa till Q-teatteris
kontor på telefonnummer 09-45421333.
På begäran får man biljetterna mot faktura
(+ faktureringsavgift 2 euro). För alumner kostar
biljetten 24 € (normalpris 30 €). Bokningsnumret
är 290432435. Kom ihåg att anmäla dig på
föreningens hemsidor eller till kontoret.

Tisdag 12.4 kl. 17
Heino konststiftelses samling
HAM – Helsingfors konstmuseum
Tennispalatset, Salomonsgatan 15
• Heino konststiftelses samling hör till en av
Finlands viktigaste samlingar av samtidskonst.
HAM öppnar i april 2016 en utställning som för
första gången omfattande presenterar verken i
samlingen. I utställningen ingår många betydande verkhelheter av viktiga finska samtidskonstnärer. Målningar, fotografier, mediekonst
och skulpturer ställs ut.
• Vi har reserverat tre gruppguidningar för
alumnerna kl. 17.30. Innan guidningen hör vi
välkomsttal i HAM-salen kl. 17. Gruppguidnin
garna börjar direkt efter förhandsprogrammet.
Turen tar ca. 45 min. Inträde inklusive guidning
är 8 € per person, betalas på plats. Anmäl dig
på föreningens hemsidor eller till kontoret.

Fredag 20.5 kl. 19
Vierailla mailla (HSO)
Musikhuset
Mannerheimvägen 13 A
• Om man säger att någonting görs med vänster
hand betyder det vanligtvis att det inte är så bra.
Men inte i dag. Det visar Marianna Shirinyan genom
att spela Ravels pianokonsert för vänster hand. Ny

vyer är uppfriskande, öppnar nya perspektiv och
inspirerar musiken för århundraden framåt. Inspirerad av Italien, komponerade Hector Berlioz ett
av sina mest medryckande orkesterfyrverkerier,
och då Maurice Ravel återvände från USA hade
han med sig jazz i bagaget. Ravels svängiga pianokonserter är praktexempel på en perfekt syntes av olika musikstilar. Dirigenten Marc Soustrot,
expert på fransk musik, är på hemmaplan.
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Shirinyan, Wolf Dieter Grabner

Bones
Cocktail
University
DRINKSKOLA FÖR ALUMNER

LITTERATURCIRKELN

• Vi har reserverat 100 biljetter för alumner. Lös
själv ut biljetterna senast 20.4.2016 i Musikhusets
biljettförsäljning. Alumner får 20 % rabatt på biljetten. Bokningen är gjord på namnet Helsingfors
universitets alumnförening. Kom ihåg att anmäla
dig på föreningens webbsidor eller till kontoret.

Onsdag 11.5 kl. 19
Sånger vid randen av ett grått hav
Svenska Teatern
Norra Esplanaden 2

till shoppingcentret Happiness i närmaste stad.
Bybornas förehavanden innan havet till slut väller
in ackompanjeras av skådespelaren och musikern
Oskar Silén.
• Text: Pipsa Lonka | Regi: Janne Reinikainen
I rollerna: Mikael Andersson, Thomas Backlund,
Max Forsman, Celia Hakala, Sophia Heikkilä,
Joonas Heikkinen, Nina Hukkinen, Sue
Lemström, Johanna af Schultén, Oskar Silén
och Mitja Sirén.
• Vi har reserverat 80 biljetter för alumner. Lös
själv ut biljetterna senast 19.4.2016 i Svenska
Teaterns biljettförsäljning. Biljetter 30 € (norm.
35 €). Bokningen är gjord på namnet Helsingfors
universitets alumnförening. Biljettförsäljningen
har öppet vardagar 10–18, lö 12–18 och en timme
innan föreställningen. Tf: +358 (0)9 6162 1411.
Kom ihåg att anmäla dig på föreningens webb
sidor eller till kontoret. Vi samlas för förhands
program innan föreställningen kl. 17.45.

Cata Portin

• Program: Hector Berlioz: Romersk karneval,
uvertyr, Maurice Ravel: Pianokonsert i G-dur,
Maurice Ravel: Pianokonsert i D-dur för vänster
hand, Ernest Chausson: Symfoni i B-dur
Dirigent: Marc Soustrot | Piano: Marianna
Shirinyan | Helsingfors stadsorkester

• Pipsa Lonkas prisbelönta pjäs får sin
svenskspråkiga urpremiär på Stora scenen i
Sofia Aminoffs översättning.
• Regissören Janne Reinikainen skapar en
spännande multimedial föreställning av Lonkas
tragikomiska berättelser om ett samhälle som
står inför en enorm naturkatastrof. Kustborna
får besked om en stundande tvångsevakuering
42
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Måndag 9.2 kl. 17–19
Eeva Joenpelto skildrar den
finländska kvinnan
Hur livet blev litteratur och hur litteraturen
blev livet. FD, författare i faktalitteratur
Helena Ruuska talar om sin bok
Elämän kirjailija – Eeva Joenpelto.
Fritt inträde. Ingen förhandsanmälan.
Runeberg-salen, Fabiansgatan 33
Måndag 14.3 kl. 17–19
Paavo Nurmi och livets tragedi
Hur en nationell hjälte förvandlades till en
fiktiv karaktär. Författaren Karo Hämäläinen
talar om sin bok Yksin.
Fritt inträde. Ingen förhandsanmälan.
Runeberg-salen, Fabiansgatan 33
Måndag 11.4 kl. 17–19
Dessa böcker ger jag inte upp
FD, journalist Suvi Ahola talar om
böcker som är viktiga för henne.
Fritt inträde. Ingen förhandsanmälan.
Runeberg-salen, Fabiansgatan 33
Måndag 9.5 kl. 17–19 WSOY
Litteraturcirkeln besöker förlaget WSOY.
Anmäl dig på föreningens hemsida eller
till kontoret.

Bones erfarna bartenders ordnar
cocktail-kurser för nybörjare och mer
erfarna drink-konstnärer. Under loppet
av den cirka 1,5 h långa kursen går vi
igenom klassiker och nutida favoriter.
Av de tre drinkarna; Hendricks sour,
klassisk Daiquiri och Dark and Stormy
väljer gruppen ut två av sina favoriter.
Sedan lär vi oss hur man tillreder dem.
Först hör vi bakgrunden till ingredien
serna, varefter kursdeltagarna får
skaka eller blanda varsin favorit drink.
Välkommen till vår professionella och
roliga skolning i Bones gemytliga
källar-bar.
Vi ordnar två Drinkskolningar:
fre 4.3 och fre 8.4 kl. 19.30.
Pris 25 € / alumn
Begränsat antal platser. Anmäl
dig genom att köpa en biljett från
alumnnätbutiken: alumnikauppa.fi
Plats: Restaurang Bones, Annegatan 6
After Work för Alumner fortsätter
i april. Följ med det elektroniska
medlemskortet, FB-sidan och
föreningens hemsidor.

Litteraturcirkelns programråd:

Leena Haikarainen pensionerad lärare,
litteraturentusiast, Helena Ruuska FD,
författare i faktalitteratur och läromedel,
modersmålslärare i Norssi.
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FJÄRRAN BURMA
beskrev Rudyard Kipling
Burma som en unik och enastående plats, olik alla
andra platser du upplevt. Han hade rätt. Burma är
fortfarande, över ett århundrade senare, en plats som
ur en svunnen tid.
I Burma bor över 60 miljoner buddister varav 95 %
lever ett mycket anspråkslöst liv. Tusende tempel, vän
liga människor, munkar och nunnor ger sin särprägel
åt detta fjärran land. Efter flera år av isolation håller
Burma, nuvarande Myanmar, på att öppna sig för om
världen och har blivit ett populärt resmål. Alumnför
eningen gör på medlemmarnas önskemål en ny resa till
Burma 18.–28.2.2017.
Redan på 1800-talet

KRYSSNING FRÅN S:T PETERSBURG TILL MOSKVA
Kom med på en spännande kryssning längs
med floden Neva, Svir och Volga samt sjöarna
Ladoga och Onega 23.9–1.10.2016. Resan går
via två intressanta städer S:t Petersburg och
Moskva.
Vi besöker flera kulturhistoriskt intressanta
platser, får uppleva natursköna områden, loka
la byar, kyrkor och kloster, där de guldprydda
ikonerna med färggranna detaljer förbländar
besökarna.
M/S Volga Dream har satt en ny standard
för kryssningsfartyg på de ryska floderna och
erbjuder alla tänkbara bekvämligheter.
Här finns 58 lyxigt inredda hytter och ett
utomordentligt kök. En kryssning på detta
fartyg är en upplevelse i sig. På resan deltar
två alumnföreläsare och rysslandsexperter:
Marja Manninen och Pär Stenbäck.
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FÖRTROLLANDE NYA ZEELAND
uppfattas som en av världens mest hänfö
rande platser. De spektakulära bergslandskapen och de
dramatiska dalarna, bekanta från Sagan om Ringen trilo
gin, är bara början på upplevelse. I Nya Zeeland kombi
neras, på ett unikt sätt, maorikulturen med de europeiska
kulturtraditionerna.
Upplev Nya Zeelands slående landskap från däcket
på det med alla bekvämligheter utrustade fartyget MS
Caledonian Sky 5.–24.1.2017. En dylik kryssning är det
mest bekväma och lämpliga sättet att bekanta sig med
Nya Zeeland. En resa för njutare.
Nya Zeeland

Bokningar och förfrågningar

per e-post till resebyrån Axtours
kontaktperson Liisa Suonsivu,
alumni@axtours.ax.
Ytterligare information
per telefon 040 483 4950.
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ALUMNVINER

BESTÄLLNING
Vinetiketterna
är special
designade.

Föreningens vinsmakare har för år 2016 valt vita och
röda viner av hög kvalitet som är producerade med
ekologiska metoder och två champagner. Vinerna
används på alumntillställningarna.

DIECI ANNI 2014

PIETRAFINITA 2011

GRÜNER VELTLINER

RIESLING 2014

ESPRIT DE GIRAUD

PRIMITIVO, SALENTO

PRIMITIVO SALENTO IGT

HEIDEBODEN 2014

IGT ROSSO

Druvorna för detta
rödvin från området
Puglia Salento torkas i
en månad på trälådor.
Därefter mognar vinet
i små ek-tunnor i 12
månader. Ett mång
dimensionerat vin
med nyans av mörka
körsbär och en doft
av lakrits. Druvsort:
100 % Primitivo.
Alkohol: 14,5 %
Pris: 34,80 € / flaska
(inklusive alla skatter
även moms)
+ fraktkostnader

Ekologiskt vittvin
(AT-BIO 402) från vingården Sonnemulde
i Österrike. Vinet har
vunnit INTERNATIONAL

Kungen av Alsace-
viner. Känd som ett
av världens finaste
vitviner. Under flera år
har vinet vunnit flera
erkända internationella
vintävlingar. Produ
cerad på vingården
Frey-Sohler i Frankrike.
Torrt, fräscht och elegant. Rekommenderas
till havsdjur, fisk och
kokt eller grillat ljust
kött. Alkohol: 12,5 %
Pris: 20,40 € / flaska
(inklusive alla skatter
även moms)
+ fraktkostnader

Denna fantastiska champagne
kommer från den lilla byn Aÿ i
hjärtat av champagnedistriktet.
Blandningen är 70 % Pinot Noir
och 30 % Chardonnay. Denna
375-jubileumsårschampagne
är mycket lättdrucken och har
spröda sammetslika bubblor…
Pris: 45,00 € / flaska (inklusive alla skatter även moms)
+ fraktkostnader

Rödvin från familje
vingården Feudi
di Guagnano från
området Puglia
Salento i Italien. Ett
medelfylligt, fruktigt
och aromrikt vin
med nyans av lakrits.
Druvsort: 100 % Primitivo. Alkohol: 13,5 %
Pris: 18,60 € / flaska
(inklusive alla skatter
även moms)
+ fraktkostnader
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ORGANIC WINE AWARD
2015 -guldmedaljen,

90 poäng! Perfekt vin
att avnjutas som sådan.
Druvsort: Grüner Veltliner. Rekommenderas till
förrätter, lätta kötträtter
och vegetarisk mat.
Alkohol: 12,00 %
Pris: 15,48 € / flaska (inklusive alla skatter även
moms) + fraktkostnader

Vinerna beställs på föreningens hem
sida helsinki.fi/alumnforeningen. Du kan
beställa vinerna i ett parti av sex flaskor/
produkt med undantag för Fût de Chêne
-champagnen som kan beställas styckevis.
Föreningen arrangerar en möjlighet att
avhämta beställda viner den 26.2 klockan
13–17 i Porthania (rum 228, 2 vån,
Universitetsgatan 3). Ifall du kan avhämta
vinerna vid detta tillfälle är fraktkost
naderna för vinet 1 euro/flaska och
minimibeställningen 6 flaskor. Vinerna
bör beställas på föreningens hemsida
före den 18.2 kl. 12.
Du kan även beställa vinerna direkt
hem. Då är minimibeställningen 12 flaskor
och då gäller de allmänna fraktkostnaderna. Exempel i tabellen nedan. Priset
är momsfritt när köparen är ett företag
med FO-nummer. Ytterligare information
på föreningens hemsida.

FÛT DE CHÊNE,
MULTI VINTAGE-AY GRAND CRU 09

Fraktpris inom Ring III

Från samma vingård kommer
den eleganta AY Grand cru
-champagnen. Blandningen
75 % Pinot Noir och 25 %
Chardonnay. Vid tillverkningen
har endast de bästa druvorna
från en och samma årgång
använts - därav benämningen
Multi-Vintage. Champagnen
mognar 12 månader i ek-tunnor tillverkade av ek från den
närliggande Argonne –skogen.
Sedan får den fulländas 6 år på
flaska. Korken försluts med en
unik förgylld sigill. Förpackad i
en stilig ekologisk kylbehållare.
Kan beställas styckevis.
Pris: 110,00 € / flaska (inklusive alla skatter även moms)
+ fraktkostnader.

12 flaskor

3,70 / flaska

18 flaskor

2,70 / flaska

30 flaskor

1,95 / flaska

över 42 flaskor 1,00 / flaska

SKATTEPRAXIS FÖR VINERNA
Vinerna levereras av företaget WineHouse. När du använder WineHouse
Oű:s service kan du försäkra dig
om att EU:s och Finlands lagar
och förordningar följs och
att accisen på accispliktiga
varor betalas på behörigt
sätt. Ytterligare information
på föreningens hemsida.
WineHouse
kontaktuppgifter:
Nappe Andler
+358(0)40 501 2525
nappe.andler@
winehouse.ee

MEDLEMSFÖRMÅNER
Som medlem i Alumnföreningen får du flera
medlemsförmåner. Du hittar de nyaste förmånerna på ditt
elektroniska medlemskort i din telefon och på föreningens
hemsida. Utnyttja medlemsförmånerna genom att visa
ditt elektroniska eller pappers-medlemskort för år 2016.

lunch
5,70–7,20 €

Alumnföreningens medlemmar äter lunch till personalpris i
UniCafe-restauranger. I en mångsidig UniCafe-lunch ingår förutom
huvudrätt även dryck, ett urval bröd, sallad och valfritt kaffe/te eller
efterrätt till priset 5,70–7,20 € (normalt 8,80–9,50 €). I Studentplatsens UniCafe kan du även välja ett Bistro-alternativ för 8,70 € (normalt 9,00 €), i vilket ingår förutom huvudrätt även förrättssoppa och
mångsidig salladsbuffé.
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YLIOPISTO

Y/10/15
TIEDETTÄ RAKKAUDE
LLA / HELSINGI
N YLIOPISTO

Ikä, koti ja hyvä elä
mä

Tidningen Yliopisto följer
aktuella ämnen inom vetenskap och forskning. I tidningen
kartlägger landets främsta
experter bakgrunden till olika
samhällsfenomen. En årgång
av tidningen – 10 nummer
(värde 50 €) – ingår i Alumnföreningens medlemsavgift.
Tidningen skickas per post till
alla medlemmar.

Medlemmar får 15 % rabatt på en prenumeration av tidningen Ulkopolitiikka. Priset på en
årgång är 33,15 € för medlemmar (normalt 39 €). I
prenumerationen ingår ett valfritt nummer av de
redan utgivna tidningarna och gratis tillgång till den
digitala utgåvan. Tidningen kan du beställa per telefon på 09 432 7707, per e-post på asiakaspalvelu@
ulkopolitiikka.fi eller på adressen ulkopolitiikka.fi/
tilaa. Kom ihåg att nämna om ditt medlemskap i
Alumnföreningen i samband med beställningen.
Ulkopolitiikka är en prisbelönt kvalitetstidning
som fördjupar den finländska
diskussionen om internationell
politik och ekonomi. Tidningen
utges av Utrikespolitiska institutet, som anordnar diskussionstillfällen och seminarier
om internationella relationer
och Europeiska unionen.
Föreningens medlemmar
har en egen kvot till vissa av
dessa evenemang. Vi informerar elektroniskt om dem
under årets lopp.

Alumnerna får
25 % rabatt på Finska
Litteratursällskapets
(SKS) böcker i Veten
skapsbokhandeln
(Snellmangatan 13,
Helsingfors) och i
SKS nätbokhandel.
I nätbokhandeln måste
man registrera sig
som kund i gruppen
”HY Alumniyhdistys”
för att få nedsatt pris.
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veikko kähkönen

• Gloria 12 mån. (12 nr)
Alumner får upp till 40 %
rabatt på fortlöpande prenumera- 77,40 € (normalt 129,00 €)
tioner av Sanoma Media Finlands • Glorian Koti 12 mån. (12 nr)
tidningar. Beställ tidningarna från
71,40 € (normalt 119,00 €)
föreningens hemsida. Erbjudan• Glorian ruoka&viini 12 mån.
det gäller följande tidningar:
(8 nr) 57,00 €
• Aku Ankka 12 mån. (52 nr)
(normalt 95,00 €)
98,00 € (normalt 139,90 €)
• Hyvä Terveys 12 mån. (14 nr)
• Aku Ankka Junior 12 mån. (12 nr) 81,00 € (normalt 135,00 €)
63,00 € (normalt 90,00 €)
• Kodin Kuvalehti 12 mån.
• Cosmopolitan 12 mån. (11 nr)
(24 nr) 107,90 €
64,40 € (normalt 108,80 €)
(normalt 179,80 €)

•M
 e Naiset 12 mån. (48 nr)
131,30 € (normalt 218,90 €)

• ET -lehti 12 mån. (20 nr)
95,40 € (normalt 159,00 €)

• Vauva 12 mån. (10 nr)
59,40 € (normalt 99,00 €)

• Meidän Perhe 12 mån. (11 nr)
57,60 € (normalt 96,00 €)

Alumnföreningens medlemmar får 20 % rabatt på alla Gaudeamus böcker i Gaudeamus nätbutik
på adressen gaudeamus.pikakirjakauppa.fi. Erbjudandet gäller även
böcker med redan nedsatta priser.
Beställningsanvisningar: Då du
valt de böcker du vill köpa och gått
till varukorgen, skriv in Alumnföreningens rabattkod ALUMNI2016 i
fältet ”Lahjakortti/Kampanjakoodi”
och tryck på Lähetä. Därefter
ser du rabattsumman och
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• Prinsessa 12 mån. (12 nr)
56,00 € (normalt 79,80 €)

Föreslå

•R
 oope-setä 12 mån. (10 nr)
42,00 € (normalt 60,00 €)
• SPORT 12 mån. (10 nr)
59,40 € (normalt 99,00 €)
•S
 uuri Käsityö 12 mån. (10 nr)
75,00 € (normalt 125,00 €)
• Tiede 12 mån. (12 nr)
81,00 € (normalt 135,00 €)

beställningens slutsumma med
postkostnader. Beställningar på
över 60 € får du alltid utan postkostnader.
Gaudeamus är ett vetenskapligt
förlag som ägs av Helsingfors universitet. Gaudeamus publicerar årligen ca 30 böcker inom samhällsvetenskap, filosofi, humaniora, miljö,
ekonomi och pedagogik. Ytterligare
information om förlaget och dess
böcker hittar du på Gaudeamus
hemsida gaudeamus.fi.

medlemsförmåner

Radions symfoniorkesters
(RSO) erbjudanden till föreningens
medlemmar varierar från år till år.
Medlemmarna får 10 % rabatt på det
normala priset av en biljett till RSO:s
konserter våren 2016 och rabatt på
fredagsseriens säsongkort. Biljetter
till konserterna våren 2016 kan köpas
på Lippupalvelu fr.o.m. 5.1.2016.
Säsongsbiljetterna för perioden
2016–2017 kommer till försäljning i
april 2016. Information om konserterna våren 2016 hittar du i RSO:s
programblad eller via länkarna på
föreningens hemsida.
Pris för enkelbiljetter (utan rabatt)
är 30/25/20 €. Priserna för konserterna 9.3 och 10.3 är 40/35/30 €.
Kammarmusikkonserter och familje
konserten (23.4) kostar 8 €. Lippu
palvelus serviceavgift läggs till
biljettpriset. I Musikhusets biljettförsäljningsställe debiteras ingen
serviceavgift.

Du kan föreslå nya medlems
förmåner. Alla medlemsförmåner,
som säsongkortet till Unisport,
tidningen Yliopisto, Kulturträffarna
och Unicafés lunch till nedsatt pris,
har föreslagits av alumner. Före
ningen har många medlemmar
och är därför en intressant sam
arbetspartner för många
organisationer.

Alumnernas kulturträffar 2016
erbjuder medlemmarna special
inbjudningar och biljetter till nedsatt
pris till olika kulturinstitutioners
evenemang. På programmet står
såväl föreställningar på Q-teatern
och Svenska Teatern som besök
på Finlands Nationalmuseum och
Helsingfors konstmuseum. Läs mer
på uppslaget 40–42.
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RABATT PÅ SÄSONGKORT
FÖR ALUMNER
UniSport erbjuder motionstjänster på
sex universitetscampus i Helsingfors
och Esbo. Ur det varierande träningsutbudet hittar du allt från tennis till
par salsa. Som medlem av Alumn
föreningen får du UniSports säsongkort till förmånskund pris.

UniSport har valt ut
två populära kurser för
våren 2016. Väck dina
sinnen med Pilates på
måndagar och koppla
av till veckoslutet
med träningspasset
för nacke och rygg.

12 mån 479 € (norm. 599 €)
4 mån 215 € (norm. 269 €)
1 mån 59 € (norm. 69 €)
Med säsongkortet får du:

• använda konditionssalarna på alla
6 campus under alla öppettider
• delta i gruppträningarna
• spela korgboll, futsal, innebandy,
volleyboll och krikett på de allmänna
speltiderna
• inkluderar inte bokning av spelplaner
eller sal-reservationer
AlumnFuksar, som utexaminerats inom
ett år (<1), får UniSports säsongkort
till studerandepris och kurser och
individuell service till förmånskund
pris. AlumnFuksar, som utexaminerats
för ett eller två år sedan (1–2 v), får
UniSports säsongkort till personalpris
och kurser och individuell service till
förmånskund pris. Förmånen inkluderar inte bokning av spelplaner eller
sal-reservationer.
Du kan köpa säsongkortet på alla
campus i UniSports kundservice,
och får rabatten genom att visa
upp ditt medlemskort.
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PILATES
måndagar start 7.3. kl 12:50–13:50
Instruktör: Marjo Salomaa
Pilates är en träningsmetod som
stärker bålstabiliteten. Målet är att
uppnå en bättre hållning och kropps
kontroll och sträva efter en jämvikt
i kroppens muskulatur genom att
förstärka de svaga musklerna och
förlänga de spända musklerna.
Pilates-rörelserna betonar precision,
koncentration, kroppskontroll och
korrekt andningsteknik. Inga skor
behövs. Ta med dig mjuka tränings
kläder. Passar såväl nybörjare som
dig med tidigare erfarenhet.
Plats: UniSport Porthania,
Motionsfacilitet,
Universitetsgatan 3, Helsingfors
Betalning: engångsavgift 9 € / timme
eller med ett giltigt säsongskort.

NACKE-RYGG
fredagar start 11.3
kl 15:55–16:55
Instruktör: Kirsi Ketola

Rasmus Hartikainen

ALUMNMOTION

Ett träningspass där vi stärker
och mjukar upp spända
muskler i axlar, rygg och nacke
för att öka rörligheten och
förebygga skador i axelpartiet.
Lämpar sig för alla, i synnerhet dig som föredrar lättare
träning och lider av besvär i
nacke, axlar och rygg. Ta med
dig mjuka träningskläder, inne
träningsskor, träningshandduk
och vattenflaska.
Plats: UniSport Porthania,
Motionsfacilitet,
Universitetsgatan 3,
Helsingfors
Betalning: engångsavgift
9 € / timme eller med ett
giltigt säsongskort.

Som medlemsförmån får du
från och med 19.1.2016 göra en
förhandsreservation på de rekommenderade motions-timmarna.
Vanligtvis kan reservationen göras
endast sju dagar innan. Reservationen
görs hos UniSports kundtjänst i
Porthania tel. 02941 22151. Kom ihåg
att nämna ditt medlemskap i Alumnföreningen då du gör reservationen.
Öppettider: må 7.45–21.00,
ti–to 7.00–21.00, fre 7.00–20.00,
lö 09.00–13.00 och sö 14.45–17.30
(ändringar möjliga). Reservationer på nätet kan endast göras
sju dagar i förväg, och det förutsätter ett giltigt säsongkort.

Ti 5.4 kl 17
FÖRFATTARINTERVJU

DEN EUROPEISKA
VÄRLDSBILDENS
HISTORIA
Fackförfattare Marjo T. Nurminen
och professor Laura Kolbe diskuterar
den europeiska världsbildens historia
på basis av Nurminens nya bok
Maailma piirtyy kartalle – tuhat vuotta
maailmankartan kulttuurihistoriaa.
Världskartor berättar förutom om geografi,
också fascinerande om sin tids kultur och
historia. De speglar mångsidigt sin tids
vetenskap, konst, idéer, attityder, sjöfart,
religion, maktpolitik och propaganda.
Diskussionen förs i första hand på finska.
Plats

Forsthuset, sal 1
Unionsgatan 40
Anmälan på föreningens
hemsida eller till kontoret.
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Kommunikation
Medlemsbrevet

Tidningen Yliopisto

Alumnföreningen skickar
ett tryckt medlemsbrev
till alla medlemmars
hemadress i början av
året. Som bilaga till medlemsbrevet får du också
förhandsinformation om
programmet 2016, instruktioner för betalning av
medlemsavgiften samt ett
medlemskort i papper.

och pärmbilagan
jäsenkirje 2016

Föreningen informerar
om öppna evenemang i
tidningen Yliopisto, som utkommer 10 gånger om året.
Alumnerna är en av tidningens största läsargrupper.
Dessutom publicerar vi en
pärmbilaga till tidningen
fyra gånger om året. Den
berättar om aktuella medlemsförmåner och evenemang i föreningen.

Alumnföreningen har en egen LinkedIn-grupp för
diskussion om arbete och karriär. I gruppen erbju
der medlemmar jobb åt varandra och åt studerande
erbjuds jobb, praktik, mentorskap och goda råd för
att söka arbete. Alla Alumnföreningens medlemmar
upptas i gruppen. Nästan 700 experter från olika branscher är redan med. helsinki.fi/alumnforeningen/arbete

Det elektroniska medlemskortet

E-post

Då du blivit medlem får du ett
textmeddelande med föreningens
elektroniska medlemskort som
du kan ladda ner i din telefon. Med
det elektroniska medlemskortet
kan du bevisa att du är medlem
och dra nytta av förmåner bl.a. i
Unisport, Gaudeamus och med
andra samarbetspartners. Det
elektroniska medlemskortet är en
viktig informationskanal. Innehållet
uppdateras ständigt. Det är där du
först hittar informationen till exempel om nya medlemsförmåner.

Föreningen informerar om
aktuella ärenden även per
e-post. Våra e-postmeddelanden är koncisa, så att du på
ett ögonkast kan se om meddelandet är relevant för dig. Vi
tar dina önskemål i beaktande
i vår e-postkommunikation.

Hemsidan

På föreningens hemsida helsinki.fi/
alumnforeningen hittar du hela årets
program med anmälningsanvisningar,
medlemsförmåner och service, instruk
tioner och kansliets kontaktuppgifter.
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Gilla, följ med och diskutera på Alumnföreningens
Facebook-sida tillsammans med över 1000 andra
medlemmar på adressen facebook.com/Alumniyhdistys
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Varje medlem får i början av
året per e-post en personlig
länk till sin alumnprofil. Via
länken kan du uppdatera
dina kontaktuppgifter samt
välja de ämnesområden som
du önskar få information om
per e-post. Den personliga
länken skickas med rubriken
Medlemsavgiften för 2016
samt uppdatering av alumnprofilen eller ifall du är en ny
medlem Välkommen som
medlem av Alumnföreningen.

Mässor, evenemang och annan media

Alumnföreningen presenterar sig
dessutom på olika mässor, via samarbetspartnernas kommunikations
kanaler och annan media samt vid
universitetets och fakulteternas evenemang och olika samarbetsprojekt.

Alumnbutiken

Alumnföreningen har på önskan av medlemmarna
öppnat en egen nätbutik på adressen alumnikauppa.
fi. För tillfället finns till salu bland annat biljetter till
Dumari ja Spuget-giget i Le Bonk 17.3.2016, halarmärken, vinglas och adresser. Urvalet ökar ständigt.
Elektroniska produkter såsom biljetter till evenemang skickas efter inköp till din e-post. Övriga
produkter kan avhämtas från Alumnföreningens
kansli sista måndagen varje månad. Välkommen till
Alumnernas egen butik!
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FUKSI

MEDLEMSKAP
OCH BETALNING

är riktat
till alumner som nyligen utexaminerats
från Helsingfors universitet. Föreningen
erbjuder AlumnFukserna skräddarsydda
tjänster som berör karriärservice och nätverk. I Alumnföreningens gemenskap av
över 6300 medlemmar och i dess slutna
LinkedIn-grupp knyter och upprätthåller
du kontakter till potentiella arbetsgivare.

medlemsavgift kan av
läggas för ett år, tre år eller i form av ett stän
digmedlemskap. Därtill kan två alumner som
bor i samma hushåll utnyttja ett gemensamt
medlemskap. Medlemskapet och alla därtill
förknippade medlemsförmåner är personliga,
men vid gemensamt medlemskap får ett hus
håll endast en årgång av tidningen Yliopisto
och ett exemplar av medlemsbrevet.
ALUMNFÖRENINGENS

medlemsavgiften med alla nät
bankskoder för banker som verkar i Finland.
För detta ändamål har vi skickat en personlig
länk per e-post med rubriken ”Medlemsavgift
2016 och uppdatering av kontaktuppgifter”
Du kan betala

och åt nya medlemmar med rubriken
”Välkommen till Alumnföreningen”. Över
75 % av våra medlemmar använder den personliga
länken för att betala sin medlemsavgift. Visst an
vänder även du? Skicka oss gärna ett meddelande
med rubriken ”Medlemsavgiftslänk” på adressen
alumnforeningen@helsinki.fi om du inte hittar
meddelandet om medlemsavgiften, så skickar vi
det på nytt.
De medlemmar som inte använder e-post ber vi
betala medlemsavgiften till föreningens Nordea-
konto. Använd det personliga referensnumret
som anges på räkningen vi skickat per post.
helsinki.fi/alumnforeningen/medlemsavgift

Jaakko Martikainen

ALUMNFUKS-MEDLEMSKAPET

som avslutat sina studier
för mindre än två år sedan samt alla
nuvarande studerande vid Helsingfors
universitet är berättigade till AlumnFuks-medlemskap. AlumnFuks-medlemskapet kostar 20 € / år, men inkluderar
inte en årgång av tidningen Yliopisto.

Alla alumner

helsinki.fi/alumnforeningen/fuks

2016

2016–2018

En person

36 €

108 €

Par

52 €

156 €

AlumnFuks

20 €

Ständigt medlemskap

Engångsavgift

500 €

Självständiga grupper
kan du
välja medlemskap i en eller flera självständiga
alumngrupper. Du upptas automatiskt som
medlem i gruppen då du väljer den i samband
med betalningen. Om gruppen är avgifts
belagd och Alumnföreningen kommit överens
DÅ DU BETALAR MEDLEMSAVGIFTEN
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om ett dubbelmedlemskap – som med
Professorernas makar/makor rf eller HUS
Seniorer rf – kan du betala båda medlems
avgifterna samtidigt på nätet.
helsinki.fi/alumnforeningen/grupper

Dina år som studerande vid Helsingfors universitet kanske
lider mot sitt slut men åren som alumn vid Helsingfors
universitet däremot kan börja, och de fortsätter livet ut.

STÄNDIGMEDLEM?
DET STÄNDIGA MEDLEMSKAPET togs i
bruk år 2012 för dem, som vill sköta om
förpliktelserna med medlemsavgifter
på en gång. Ständigmedlemskapet har
varit populärt.
Genom att bli ständig medlem stöder
du förenings solvens och alumnverksamhetens framtid. För att ständigmedlemskapets värde skall bevaras,
placeras alla betalningar av ständigmedlemskap. Fondens avkastning är
tillräcklig för att täcka alla tjänster till

de ständiga medlemmarna. Den överblivna avkastningen används till att öka
fondens kapital.
HUR?

Betala ständigt medlemskap á 500 euro
till kontot Helsingin yliopiston alumni ry,
Nordea FI31 1011 3000 2048 25. Skriv
ditt namn och ditt födelsedatum i meddelandefältet.
helsinki.fi/alumnforeningen/standigt
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Medlemskortet
Alumnföreningen övergick till elektroniskt
medlemskort 2015, eftersom det är ett förmån
ligare och mer ekologiskt alternativ än pap
perskortet. Utöver det postas ett medlemskort i
papper i samband med medlemsbrevet utskrivet
på en A4. Det kan man själv klippa ut.
Det elektroniska medlemskortet levereras
som ett textmeddelande till det mobiltelefon
nummer som de har meddelat till föreningen.
Meddelandet innehåller en länk för att ladda
medlemskortet. Genom att klicka på länken
sparas medlemskortet som en ikon på tele
fonskärmen. Med det elektroniska medlem
skortet kan du enkelt och smidigt bevisa ditt
medlemskap och utnyttja bl.a. de medlemsför
måner som UniCafe, UniSport, Gaudeamus
och andra samarbetspartner erbjuder – kortet är
alltid med i telefonen.

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

Föreningen berättar om nya medlems
förmåner och evenemang i det elektronis
ka medlemskortet. Därför lönar det sig att
bläddra igenom det ibland. Medlemskorts
applikationen fungerar i 95 % av de telefon
modeller som används i Finland. På förening
ens hemsida finns information om kortet och
tydliga anvisningar för hur man laddar ner
det samt svar på de vanligaste frågorna.
Du kan kontrollera att vi har registrerat
rätt telefonnummer via den personliga länk
som du fått i din e-post. Länken finns i ett
meddelande med rubriken ” Medlemsavgiften för 2016 och uppdatering av kontaktuppgifter” eller för nya medlemmar med
rubriken ”Välkommen till Alumnföreningen”. Skriv telefonnumret utan mellanslag i
formen 0501234567.

kontoret
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

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

en framsida där det står ditt
namn, medlemsnummer och giltighetstiden
för kortet. Eventuella dubbelmedlemskap
syns även på framsidan. I kortet hittar du
information om medlemsförmåner och aktuella evenemang. Du kan även ta kontakt
med oss, bjuda in nya medlemmar eller
besöka Alumnbutiken via kortet.

bild: Veikko Somerpuro

Kortet har

Verksamhetsledare Pia, registeransvarig
Mahmoud och alumnsekreterare Jenny.
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Community Manager Juulia
och informatör Johanna.
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