alumnföreningens program för hösten 2013
September

Oktober

Mån. 2.9.

Universitetets öppningskarneval

Porthania,

Tis. 1.10.

Kinas roll i den globala kontrollen

Tankehörnan,

med start

På inskriptionsdagen fylls Porthania och universitetets

gatunivå.

kl. 16–18

En enorm ekonomisk styrka har också medfört po

Universitets

kl. 13

huvudbyggnad av musik, dans, sång, performanser

Universitetsgatan 3.

tentiell politisk och militär makt för Kina. Hur använ

gatan 3.

samt hundratals studenter och alumner.

Anmäl dig nu med på

der Kina sin växande makt i världen via officiella och

Ingen förhands

Vi deltar i invigningen av universitetets läsår genom att

alumnforeningen

inofficiella kanaler? Vilka är Kinas roller i Ostasien,

anmälan.

dela ut gratis biljetter till Unisport för studenterna och

@helsinki.fi eller

på de globala arenorna och i Afrika? Vad siktar Kina

genom att uppmana dem att röra på sig. Följ med och

09 19124494 Se mera

på med sin omfattande finansierings- och låneverk

verka för en god sak och träffa studenter!

på www.helsinki.fi/

samhet? I diskussionen deltar forksare Mikael Matt-

alumnforeningen

lin (UPI), Chef för Confucius institutet Anja Lahtinen
(HU) och doktorand Teemu Naarajärvi (HU).

Tis. 17.9.

Vart är världen på väg?

Tankehörnan,

kl. 16–18

Hur förändras världen när de nya stormakterna utma

Universitetsgatan 3.

Mån. 7.10

Litteraturcirkeln

Runeberg-salen,

nar den rådande världsordningen? Förändras den eko

Ingen förhands

kl. 17

Litteraturgäster Jörn Donner och Minna Lindgren.

Fabiansgatan 33.

nomiska makten även till politisk? Eller borde man

anmälan.

Fri entré. Ingen
förhandsanmälan.

istället för enstaka stater och gamla strukturer granska

TANKEHÖRNAN
ÖPPEN FÖR
ALUMNER
Under hösten diskuteras de nya stormakternas utveckling och

helheten och ifrågasätta den ekonomiska synvinkeln?
Paneldiskussion om framtidens världsordning: profes

Ons.

Alumnfesten

Restaurang Börss,

sor Heikki Patomäki (HU), programchef Mika Aaltola

9.10.

Välkommen och spendera en rolig kväll i gott sällskap.

Fabiansgatan 14.

(UPI) och professor Hiski Haukkala (UTA).

kl. 18–01

I den traditionella Alumnfesten deltar alumner från

Anmälan senast

alla områden. Under kvällens lopp hör vi så väl Alumn

1.10. till förenin

föreningens styrelseseordförandes tankar om fram

gens kontor.

tiden samt den nya rektorn för Helsingfors universitet.
Ons.

Den framtida globala kontrollen –

Tankehörnan,

Vi väljer även årets alumn. Supékort 75 €.

18.9.

vem eller vad använder makten?

Universitetsgatan 3.

Mörk kostym. Se vem som redan anmält sig:

kl. 16–18

Vad för slags mekanismer för global kontroll behöver

Ingen förhands

www.helsinki.fi/alumnforeningen/alumnfesten

världen och hur genomförs dessa? Hur främjar man en

anmälan.

ökade inflytande i Tankehörnan vid Helsingfors universitet.
Den största uppmärksamheten får allmänna världspolitiska

världsomfattande konsensus i frågor som gäller miljön

Sö. 6.10.–

Alumnresa till marmarasjön och

Fråga om lediga

och ekonomiska processer samt Kinas, Indiens och Brasiliens

och de mänskliga rättigheterna – behövs det en omväl

Fre. 11.10.

egeiska havet

platser från före

vande katastrof? Flyttas makten allt mer över till globala

Vi alumner reser under ledning av emeritusprofessorn

ningens kontor.

i en global omvärld. Temat granskar världsordningen och

företag och investerare eller förmår man att kontrollera

i grekisk filologi, FD Jaakko Frösén från Istanbul över

maktstrukturer i förändring nu när de nya stormakterna utma

dessa? Under ledning av Erik Castrén institutets vice

Marmarasjön genom den grekiska arkipelagen till

nar de som upprätthåller hegemonin och jorden konfronteras

direktör Jarna Pettman diskuteras temat av professor

Nafplion, Lesvos och Santorini. Vi avslutar resan på

med allt allvarligare utmaningar.

Teivo Teivainen (HU), president Tarja Halonen och fors

Akropolis i Aten.

uppgång och deras samhälleliga utveckling och inverkan

kare Marikki Stocchetti (UPI).
Den framtida världsordingen –temat
i Tankehörnan:
• Vart är världen på väg? (16–27.9)

Jaakko Frösén till Aten och Delfoi i Grekland, Butrint

Mariegatan 13 B.

tinas vänner som samlar studerande och lärare inom

Ingen förhands

i Albanien, Kotor i Montenegro, Dubrovnik och Korcula

kvinnoforskning och genusvetenskap samt personer

anmälan.

i Kroatien. Vi avslutar resan i Venedig.

som är intresserade av och som vill påverka och ut
veckla ämnet. Frukosten ger möjlighet att utveckla nya
nätverk som överskrider traditionella, mer eller mindre

Ons.

Indien utvecklas och blir rikare –

Tankehörnan,

synliga gränser samt att diskutera intressanta, irrite

16.10.

blir samhället mer jämlikt?

Universitets-

rande, aktuella och inspirerande teman.

kl. 16–18

Indiens ekonomi växer med svindlande fart, men sam

gatan 3.

tidigt består ojämlikheten. Hur bestämmer kast, kön,

Ingen förhands

etnisk bakgrund och religion människornas samhälleliga

anmälan.

Flera av deltagarna är svenskspråkiga!

utbud som vi införlivat med Alumnföreningens program.

program på adressen www.helsinki.fi/tiedekulma

ningens kontor.

17.10.

Alumnföreningen har en egen grupp vid namnet Kris

Vi har valt ett evenemang per tema ur Tankehörnans hela

Du kan bekanta dig med Tankehörnans hela

ledning av emeritusprofessorn i grekisk filologi, FD

kl. 8.30

• Vad härnäst? (11–15.11)

Tankehörnan har flyttat till Porthania.

platser från före

Tors.

Kafé Qulma,

• Brasilien (28.10–8.11)

Alumföreningens programgrupp

Fråga om lediga

Kryssningsfartyget M/S Serenissima tar oss under

Kristinas vänner morgonmål

• Indien (14–25.10)

I önskan om en intressant höst

Alumnresan till Egeiska och Adriatiska havet

11.10. –

Tis. 24.9.

• Kina (30.9–11.10)

Dessa kommer vi att ta del av – hoppas att även du kan närvara!

Fre.

Fre. 27.9.
kl. 18

Alumnföreningens kulturträffar:

Svenska Teatern,

ställning i Indien? I diskussionen deltar generalsekretera

Svenska teatern: Djungelboken

Norra esplanaden 2.

re för Förbundet för mänskliga rättigheter Päivi Mattila

Ta med dig hela familjen på höstens musikalsatsning

Biljetter för alumner

och licentiat i statsvetenskap Anita Kelles-Viitanen samt

på Svenska Teatern. Spänning, skratt, mystik och häf

30 € , barn 7–17 år 18 €.

biträdande professor Ville Päivänsalo (HU).

tig musik utlovas på detta fantasieggande äventyr med

Boka och lös ut dina

Mowgli, björnen Baloo, pantern Bagheera, ormen Kaa,

biljetter i Svenska

tigern Shere Khan och alla andra i den mytomspun

Teaterns biljettkassa

na djungeln. Innan föreställningen guidad rundtur för

09-61621411 senast

alumnerna och barnen kl 17.00 bakom kulisserna –

13.9. med koden:

i ateljén, snickeriet, måleriet och kostymlagret. Anmäl

”alumni”.

dig till guidningen senast 13.9. till föreningens kontor.

Tis.

Kristinas vänner: föreläsning

Forsthuset,

22.10.

Politices doktor Elina Paju inleder med utgångspunkt

sal 12.

kl. 16–18

i sin avhandling ”Lasten arjen ainekset – Etnografinen

Fabiansgatan 39.

tutkimus materiaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja

Förhandsanmälan

toimijuudesta päiväkodissa”. Seminariet arrangeras

till alumnkontoret.

av Vetenskapsstiftelsen för Kvinnor, Institutionen för
genusforskning samt alumngruppen Kristinas vänner.

Tors.

Alumnföreningens kulturträffar:

Ryhmäteatteri,

Tis. 26.11.

Kristinas vänner morgonmål

Kafé Qulma,

24.10.

Ryhmäteatteri: Lähes onnellinen mies

Terrassgatan 11.

kl. 8.30

Se programmet för 24.9.

Mariegatan 13 B.

kl. 19

Pjäsen som fått sin inspiration från Jouni Hynynens bok

Biljetter (27 €)

Ingen förhands

”Rakkaudella, Hynynen” berättar om tre män som med

från Lippupalvelus

anmälan.

film som metod börjar fundera över att vara man. Hur

butiker eller teatern

ska man få en generation som inte hängt med att åter

senast 26.9 med

komma på fötter och bli en fungerande del av samhäl

bokningskoden:

let? Samtidigt börjar de repetera den moderna man

6217082.

nens arvsynder: ständig konkurrens och brutal värde

Se www.ryhma

ring av människor, saker och relationer.

teatteri.fi

Fre.

Alumnföreningens kulturträffar:

Savoy-teatern,

29.11.

Savoy-teatern: Compañía Kaari Martins

Kaserngatan 46-48.

kl. 19

flamencotrilogi

Biljetter (30 €) från

De surrealistiska verken i Compañía Kaari Martins fla

Lippupalvelus butiker

mencotrilogi kommenterar allmänmänskliga teman,

senast 18.10 med

såsom kärlek, ensamhet, alienation och förändring.

biljettypen:

Trilogin baserar sig på Roni Martins dikter och kompo

”HU-alumner”.

sitioner. Dess mittersta del ”Korppi ja kello” belönades

Se: www.compania

i december för bästa solokoreografi, bästa musik samt

kaarimartin.fi

I rollerna: Reino Nordin, Aarni Kivinen och Paavo Kerosuo. Pjäsens manusförfattare-regissör Juha Kukkonen
träffar vår grupp i teaterfoajén kl. 18.15, välkommen!

bästa kostym i världens mest prestigefyllda koreogra
Tis.

Kristinas vänner morgonmål

Kafé Qulma,

fitävling inom flamenco. Före föreställningen träffar

29.10.

Se programmet för 24.9.

Mariegatan 13 B.

Kaari och Roni Martin vår grupp i Savoy-teaterns övre

Ingen förhands

foajé kl. 18.15 – 18.40, välkommen!

kl. 8.30

anmälan.

november

Mån.

Litteraturcirkeln

Runeberg-salen,

4.11.

Litteraturgäster Kati och Jari Tervo.

Fabiansgatan 33.

kl. 17

kl. 19

December

Siltala,

Mån.

Litteraturcirkeln

2.12.

Besök på förlagsaktiebolaget Siltala. Max. 40 personer

kl. 17

kan delta.

Söderviksgatan 7.
Anmälning görs i
samband med
litteraturcirklarna.

Fri entré. Ingen
Tors.

HYMY-gruppen: Träff med glögg

Helsingfors

12.12.

på Observatoriet

universitets

kl. 16–18

Vi samlas på Observatoriet för att ta en gemensam

Observatorium,

Stora scenen.

glögg och diskutera Universitetsmuséet. Alla som är

Kopernikusvägen 1.

Norra esplanaden 2.

intresserade av astronomi eller muséet är välkomna.

Förhandsanmälan till

Boka och lös ut dina

Helsingfors universitetsmuseums vänner (HYMY) är en

alumnkontoret.

Julia Roberts. På Svenska Teaterns stora scen tar

biljetter i Svenska

grupp för alumner som är intresserade av att utveckla

Sue Lemström publiken med storm som en piller

Teaterns biljettkassa

och stöda Universitetsmuséet .

knaprande matriark. I pjäsens tragikomiska figurer

09-61621411 senast

kan var och en känna igen sig.

23.10. med koden:

förhandsanmälan.
Tis. 5.11.

WWW.HELSINKI.FI/TANKEHORNAN

Svenska Teatern: ”En familj”
Tracy Letts ”En familj” är en av de mest spelade
pjäserna i världen just nu och kommer ut som Holly
wood-film i höst med bland annat Meryl Streep och

Svenska Teatern,

”alumni”. Se: www.
svenskateatern.fi.

Tors. 7.11.

Den brasilianska kulturen –

Tankehörnan,

kl. 16–18

verkningar inom landet och i världen

Universitetsgatan 3.

På Tankehörnan diskuteras bland annat brasiliansk

Ingen förhands

musik och litteratur. Även mediakultur och fotboll

anmälan.

som en livstil och/eller överlevnadsstrategi disku
teras.
Tors.

Den framtida världsordningen:

Tankehörnan,

14.11.

Bilden av Finland i världen

Universitetsgatan 3.

kl. 16–18

Med vad för slags bild av Finland blir man framgångs

Ingen förhands

rik? Hur mycket kan man verkligen påverka bilden av

anmälan.

landet och vad innebär det? Vilken är bilden av landet

Tors.

Alumnföreningens kulturträffar:

HSO,

19.12.

Helsingfors stadsorkester: Ludwig van

Mannerheim-

kl. 19

Beethoven: Symfoni nr 9 ”An die Freude”

vägen 13 A.

Helsingfors stadsorkesters höstsäsong kulminerar i

Konsertbiljetter

den emotsedda Beethoven-konserten, som leder sina

(20 €) hos

åhörare till glädje och lugn och ro i jultid. I år leds kon

Lippupistes butiker

serten av kapellmästare Susanna Mälkki och Musikhu

fr.o.m. 27.8

set i Helsingfors egen kör deltar. De finländska solis

med biljettypen:

terna Reetta Haavisto, Lilli Paasikivi, Jussi Myllys och

”HU-alumner”

Juha Uusitalo kröner föreställningen. Kormästaren för

senast 4.12.

Musikhusets kör Tapani Länsiö träffar vår grupp i läk

Se: www.hel.fi/

tarfoajén kl. 18.15, välkommen!

filharmonia

Föreläsningar
och seminarier

Kulturträffar och
litteraturcirkeln

Alumn
fören

i ng
pr
en
för ogram s
hö
sten
20
13

Besök, evenemang och
kvällstillställningar

Alumnföreningen har även en lokalklubb i Kouvola som arrangerar alumnprogram.
Ytterligare information om dess verksamhet för hösten på sidan www.helsinki.fi/
alumniyhdistys/kouvola

Finland på 2010-talet?

Du kan bli medlem av Alumnföreningen på hemsidan www.helsinki.fi/alumnforeningen eller
Tis. 19.11.

Alumnföreningens ordinarie årsmöte

Auditorium VIII

kl. 17

Helsingfors universitets alumner rf:s ordinarie årsmöte.

i Universitetets

Föredragningslistan finns till påseende på föreningens

huvudbyggnad,

hemsida. På mötet föredras en förhöjning av medlems

Unionsgatan 34.

avgiften. Säg din åsikt till det som skall behandlas på vår

Förhandsanmälan

Facebooksida ”Helsingin yliopiston alumniyhdistys”.

till alumnkontoret.

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.

Alumnföreningens kontor
PB 33 (Universitetsgatan 4) 00014 Helsingfors universitet
Telefon: +358 (0)9 191 24494
E-post: alumnforeningen@helsinki.fi
www.helsinki.fi/alumnforeningen

DEN FRAMTIDA GLOBALA
KONTROLLEN — VEM ELLER VAD
ANVÄNDER MAKTEN?

