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På pärmbilden FD, Mika Salminen,
avdelningsdirektör för hälsosäkerhet
vid Institutet för hälsa och
välfärd, docent i virologi.
Han valdes till Årets Alumn 2021.
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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, knyta starka band med
andra alumner och universitetet.
Föreningen erbjuder en mångfald av
evenemang, förmåner och tjänster.
Delta, nätverka, stöd och spara!
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oronapandemin innebar att året 2020 var excep
tionellt. Som alumn från medicinska fakulteten
hoppas jag att finländarna ännu orkar hålla ut med
restriktionerna tills vaccinationstäckningen har blivit
tillräckligt hög.
Då majoriteten av befolkningen vaccinerats kan vi
äntligen igen tryggt delta i Alumnföreningens evene
mang och träffa andra intressanta Helsingfors uni
versitets alumner ansikte mot ansikte.
I föreningen har vi agerat enligt myndigheter
nas direktiv och därför har utbudet av det norma
la alumnprogrammet varit knappt. Vi fokuserar på
tiden efter pandemin. Det kommande programutbudet planeras och vi börjar förverkliga evenemang som tidigare direkt då det är möjligt.
Virtuella tillställningar ersätter för tillfället de fysiska
mötena. De efterfrågade alumnresorna kommer i år
att ske inom Finlands gränser.
Coronakrisen har dock medfört vissa förändringar
som kan ses som positiva. Globalt har digitalteknolo
gin gjort stora framsteg. Teknologin har möjliggjort en
massiv övergång till studier och jobb på distans. Man
träffar läkare på distans och matinköp görs allt oftare
via nätet. Begränsningarna på utlandsresor har piggat
upp resebranschen inom landet. De negativa effekter
na av pandemin är dock klara. Företagen och ekono
min har drabbats hårt och samtidigt ökar människors
ensamhet, depression och de sociala klyftorna vidgas.

Det är klart att krisen drabbat människor ojämlikt.
Alumnföreningen har under det gångna året ar
rangerat sina tillställningar i ett mindre format, en
ligt myndigheternas rekommendationer. Först fick
50 personer närvara, sedan 10 personer, medan resten
har haft möjlighet att delta virtuellt. Överraskan
de nog har det totala deltagarantalet ofta varit re
kordstort. Tröskeln att delta via nätet är lägre och det
är klart att evenemang, även om det skett på distans,
har piggat upp medlemmarnas vardag då man annars
har varit utsatt för restriktioner.
Virtuella evenemangens popularitet har varit en
bra lärdom för föreningen och vi kommer att satsa på
fungerande distansdeltagande även i fortsättningen
då corona situationen förhoppningsvis normaliserats.
Alumnföreningen vill även i fortsättningen utveck
la och fördjupa samarbetet med Helsingfors universi
tet. Vi är en partner som uppskattas av universitetet.
Utan universitetet är vi inte alumner. Alumner är
ambassadörer för sin alma mater och vill stå till förfo
gande för både universitetet och för de nyutexamine
rade med att komma igång med sina karriärer.
Tillsammans, framåt mot ljusare tider! ■
Leena Niemistö
Styrelseproffs, businessängel
Ordförande i Alumnföreningens delegation
Alumn från medicinska fakulteten
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ALUMNFÖRENINGENS STYRELSE
UNDER MANDATPERIODEN 2021

I ÅR FRAMFÖRS UNIVESITETETS
HÄLSNING AV STUDENTKÅREN

• Facklitterär författare och vetenskapsjournalist Marjo T. Nurminen
(ordförande)
• Överläkare Jan Schugk, Varma (viceordförande)

Eero Kärki

• Överombudsman Antti Arjava, Finska Kulturfonden
• Doktorand Ville Aula, London School of Economics and Political Science
• Direktör Riikka Heikinheimo, Finlands näringsliv NY
• Doktor i Veterinärmedicin Tuula Honkanen-Buzalski
• FD Tarja Kohila
• Jurist Eero Kärki, Bird & Bird Ab NY
• Medicinalråd Kristiina Mukala, Social- och hälsovårdsministeriet NY
• Verkställande direktör Marja-Liisa Niinikoski, Suomen Tekstiili & Muoti ry NY

Kristiina Mukala

• FD, FM, lektor emerita Sinikka Sahi, Helsingfors normallyceum
• Direktör Growth Businesses and R&D, Tuomas Salusjärvi, Valio

MÄNSKLIGARE OCH
HÅLLBARARE LÖSNINGAR

K

ära Alumner!
Jag vill inte be om omöjligheter, men hoppas
uppriktigt att alla alumner orkar och känner att
de gör något meningsfullt under denna minst sagt
konstiga tid.
Vi går direkt till saken. Coronaepidemin har ska
pat stora utmaningar för både universitetsundervis
ningen och för studerandegemenskapen. Risken för
marginalisering är stor och trycket till att avklara
studierna inom den utsatta studietiden är ytterst ut
manande för de nya studerandena. De nya studeran
dena vet ju inte ens något om de glädjeämnen som
finns under studietiden utan coronabegränsningar.
Under corona tiden kan mycket stora förändringar
ske snabbt och det är viktigt att man då inte glöm
mer bort de studerandes röst och rättigheter eller
försummar studerandes välbefinnande. Situationen
i sin helhet kräver speciell uppmärksamhet och bör
prioriteras av hela universitetsgemenskapen.
Nu talar jag lite om kommunalpolitik! Vi hoppas
att alla alumner hjälper till inför kommunalvalet och
talar för att det skall vara bra att studera i Helsing
fors och huvudstadsregionen. Den ökade pressen
på studerande har kunnat ses som en oroande ök
ning av psykisk ohälsa och gällande politiken kring
mentalhälsa behövs en förändring i attityder och
strukturer.
Då man talar om mentalhälsa utgår man nu
4
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ALUMNFÖRENINGENS DELEGATION
UNDER MANDATPERIODEN 2021
Marja-Liisa Niinikoski

mycket långt från problemställningen då en män
skligare och hållbarare lösning skulle vara att skapa
politik som skulle vara förebyggande och stöda god
mental hälsa. I och för sig är det viktigt att just nu
tala om psykiska problem då pandemin har eskalerat
situationen inom mentalhälsa för studerande och
unga vars situation redan tidigare var dyster. Servi
cen måste ses över och mental hälsa borde ses som en
kraftresurs, som alla har rätt till.
Förutom våra målsättningar kring mental hälsa
har vi som mål att få mera studerandebostäder och
mera satsningar på kollektivtrafiken, särskilt miljö
vänliga spårtrafiksförbindelser. Vi skulle vara mycket
tacksamma om vi skulle kunna få stöd och kunnan
de från alumner för att uppnå våra mål.
Ni alumner är en stor rikedom för oss. Det or
ganisatoriska minnet är ofta så kort att de som just
nu verkar i organisationer inte kommer ihåg alla de
bra typer som har sin bakgrund i den egna gemen
skapen. Via samarbetet mellan studentkåren och
Alumnföreningen vill vi i framtiden erbjuda er
flera möjligheter att dela med av er kunskap till
studerande.
God fortsättning på året och krafter inför våren! ■

• Styrelseordförande Leena Niemistö, Finlands nationalopera
och -balett sr (ordförande)
• Verkställande direktör Alexander Bargum, Algolkoncernen
(1. viceordförande)
• Vicehäradshövding Taisto Hujala, auktoriserad jurist, entreprenör
(2. Viceordförande)
• Professor Maria Fredriksson-Ahomaa, Avdelningen för livsmedelshygien
och miljöhälsa, Helsingfors universitet NY
• Forstmästare Marja Hilska-Aaltonen
• Utbildningschef Sami Heistaro, Finlands Läkarförbund NY

Teemu Laajasalo

• Ombudsman / ledande expert Carmela Kantor-Aaltonen, Suomen
Bioteollisuus ry och Kemianteollisuus ry
• Biskop i Helsingfors stift Teemu Laajasalo, NY
• Ordförande Erkki Liikanen, tankesmedjan Bruegel och HGSE NY
• Styrelseproffs, vicehäradshövding, Ritva-Liisa Luomaranta
• Forskningsprofessor Mika Maliranta, Konkurrens- och konsumentverket
• Utbildningsdirektör Heljä Misukka, OAJ
• Verkställande direktör Mikko Myllykoski, Heureka NY

Erkki Liikanen

• Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, Lovisa stad NY
• Direktör Mari Pantsar, hållbarhetslösningar, Sitra
• Senior Advisor, partner Jari Pitkälä, Bravedo Ab
• Ecklesiastikråd Leena Rantanen, Kyrkostyrelsen (pensionerad 1.2.2021)
• Centrumbibliotekets direktör Anna-Maria Soininvaara
• Affärsområdeschef Mikko Surakka, Pharmia Ab
• Ambassadör Teemu Tanner, Finlands ambassad i Paris
• Doktorand, FM Pia Widén

Jessika Isomeri

Jan D. Oker-Blom

Styrelseordförande 2021
Helsingfors universitets studentkår
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EN VIROLOG
MED SINNE FÖR
PROPORTIONER
Årets Alumn, Mika Salminen, avdelningsdirektör för
hälsosäkerhet vid Institutet för hälsa och välfärd,
påminner om att man noggrant bör väga för- och
nackdelar då man kontrollerar smittspridningen.
Text Antti Kivimäki

U

nder våren blev Mika
Salminen Finlands mest kän
da docent i virologi. I egen
skap av avdelningsdirektör för hälso
säkerhetsavdelningen vid Institutionen
för hälsa och välfärd var det hans
uppgift på presskonferenser att förklara
varför spridningen av coronavirus be
kämpas på det sätt som det görs.
Detta var den första stora epidemin
under eran av sociala medier. Plötsligt
verkade hela Finland vara fullt av kon
kurrerande epidemiologer, som utma
nade Salminen i hur krisen verkligen
borde hanteras enligt dem.
– Till en början fick man lite ångest
av det, men sedan lärde jag mig att leva
med det. Man behöver inte ta varje
klagomål och all kritik personligt, sä
ger Salminen.
– Jag försöker presentera ärendet
så klart som möjligt, utgående från
den information som står till förfogande. Då kan man inte ha totalt
fel, och ifall man har det så måste

6
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man vara skonsam mot sig själv och
gå vidare. Under en lång kris inträffar
oundvikligen misstag och då bör man
ta lärdom av misstagen.
Salminen påpekar att det är lätt att
lyfta fram förslag och idéer från utsi
dan, men en myndighet måste analyse
ra hur åtgärderna och reglerna genom
förs i praktiken och vilka de möjliga
konsekvenserna av besluten är.
Skulle det stora antalet ”konkurre
rande epidemiologer” bero på, förutom
sociala medier, det faktum att en större
andel av befolkningen har fått en aka
demisk utbildning och därför känner
någon form av moralisk skyldighet att
lösa denna kris?
– Det kan stämma. I den akademiska
världen lär man människor att ifråga
sätta sanningar och de uppmuntras till
problemlösning. Det kan ge upphov till
en viss typ av hybris att man kan hitta
lösningen till alla problem, som en äkta
renässansman, svarar Salminen.
– Men det gör det naturligtvis inte.

När Mika Salminen
studerade mikro
biologi tyckte han att
det mest intressanta var så små saker
som inte kan ses med
blotta ögat. Senare
blev hans synsätt
epidemiologiskt, där
man ser på virus ur
ett brett samhälleligt
perspektiv och tar
i beaktande alla
faktorer.

→
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Då skulle det ju inte finnas något
behov av specialister, vem som helst
kunde gå och jobba vid ett kärnkraftverk eller bli flygplansingenjör.
1965 i Sockenbacka,
Helsingfors, och bodde i Helsingfors
och Esbo under sin barndom.
– Jag var nog lite av en nörd. Jag var
intresserad av både natur och naturve
tenskap och såg alla dokumentärer av
marinforskaren Jacques-Yves Cousteau
på nytt och på nytt.
Min mormors far hade arbetat som
rektor för Aleksanterin Kimnaasi, en
rysk grundskola som verkade 1870 till
1928 där det nuvarande naturhistoriska
museet är beläget. Mormor hade många
gamla natur- och geografiböcker som
hon visade för mig som liten.
Enligt Mikas mamma hade han redan
i folkskole-åldern sagt att han tänkte
”studera så långt som möjligt, ända till
doktor”.
Först planerade Salminen att bli ma
rinbiolog, men insåg snart att det är svårt
att komma väldigt långt på den banan
vid stranden av den lilla Finska viken.
– Då blev jag intresserad av genetik.
På 1980-talet utvecklades förståelsen
för hur gener konstruerar organismer i
snabb takt, säger Salminen.
Han började sina studier i mikrobio
logi vid den dåvarande fakulteten för
matematik och naturvetenskap vid Hel
singfors universitet 1984.
– Mikrobiologi hade sålts till oss som
en tillämpning av genetisk teknik som
skulle förbereda oss för kloning och bio
teknik. Det stämde nog inte riktigt.
En äldre studerande föreslog åt
Salminen att han vid sidan av mikrobiologi borde ta både biokemi och genetik som biämnen. Salminen följde
rådet och satsade på de tre ämnena.
– Mikrobiologi, biokemi och genetik
stöder varandra på ett lämpligt sätt. Om
du är intresserad av hur genetik kontrol
lerar organismer och deras utveckling
måste du förstå alla dessa tre ämnen, sä
ger Salminen.
SALMINEN FÖDDES

8
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– Så mitt barndomsintresse för naturen
övergick till en ganska teknisk sida. Med
en studiekamrat skämtade vi om att en
organism endast är tillräckligt intressant
ur ett forskningsperspektiv om den är så
liten att den inte kan ses med blotta ögat.
Intresset för makronaturen finns kvar
och syns på det brokiga märke, om FN:s
mål för hållbar utveckling, som Salmi
nen bär på bröstet under offentliga upp
trädanden.
i mikrobiologi
fick studenterna till uppgift att isolera en
mikrob från naturen. Salminen fick som
studieobjekt en havsbakterie som pro
ducerar ljus då den bryter ner socker när
den får tillgång till syre.
– Det var kul att experimentera och
titta på när det lyste i mörkret.
De mer obehagliga minnena var från
de obligatoriska experimentella kurserna
med försöksdjur. Blodprover skulle tas
från en levande råtta via hjärtpunktering
utan anestesi. En spruta på ett par milli
meter skulle föras in genom bröstbenet.
Efter det fick nålen inte gå genom hjär
tat, eftersom djuret skulle ha dött, utan
bara genom hjärtsäcken.
– Det var nära att jag svimmade, men
jag klarade det ändå. Jag insåg att jag
hade gjort ett bra val genom att inte väl
ja läkarbanan. Jag tog bara de obligato
riska kurserna i djurfysiologi och läm
UNDER GRUNDKURSEN

nade fältet till dem som anpassade sig
bättre för det.
I slutet av 1980-talet var det en yup
pie-era i Finland. Mikrobiologistuden
ter utgjordes av en mångfald av olika
människor, men inga yuppies sågs till
på avdelningen.
Många professorer var stora person
ligheter. Professor Mirja Salkinoja-
Salonen var känd för att arbeta hårt,
men också för det faktum att det var
svårt att komma in i hennes rum efter
som golvet var fullt av höga pappershög
ar med artiklar.
– Då trodde man att bioteknik
skulle vara nästa stora bransch i den
industriella revolutionen. Den skulle
lösa många problem och skapa ny
business för Finland. Det var en tid
fylld av optimism, säger Salminen.
– Samtidigt spreds hi-viruset runt om
i världen och i Finland. Det fanns räds
la och panik i luften, samma känslor
som nu under Coronapandemin.
Salminen deltog i studentlivet ge
nom att gå på sin ämnesorganisations
Spectrums, Nylands Nations och Han
kens fester. Festerna organiserades i
samarbete med olika ämnesföreningar
så att studenter från olika ämnen kunde
lära känna varandra – och ha romantis
ka kontakter utanför sin egen krets.
Salminen tillhörde inte politiska or
ganisationer eller nationer. Inte deltog
han särskilt aktivt i sitt ämnesorganisa
tions fester heller. En orsak till detta var
att vännerna från gymnasietiden vid
Gymnasiet Grankulla Samskola hade
blivit en sammansvetsad grupp och
Salminen tillbringade mer tid med dem
under sina universitetsår.
→

MIKA SALMINEN
•M
 ika Salminen föddes i Helsingfors
i februari 1965
•D
 ocent i virologi, Helsingfors
universitet
•D
 irektör för
hälsosäkerhetsavdelningen vid
Institutet för hälsa- och välfärd.
•A
 nsvarig för myndighetsinformation
om Coronakrisen
•B
 örjade studera mikrobiologi vid
Helsingfors universitet hösten 1984.
•D
 isputerade 1994. Den
engelskspråkiga artikelavhandlingen
behandlade de genetiska
undertyperna av första typens hi-virus.
•A
 rbetade 1994–1996 som Post-doc
forskare på den civila sidan i USA:s
armés forskningsinstitut Walter Reed
Hospital och utvecklade metoder,
med vilka man för första gången lätt
med hjälp av PCR kunde klona ett helt
hi-virus.
•F
 rån 2009 till 2012 arbetade han
vid European Center for Disease
Prevention and Control i Stockholm
som avdelningschef med ansvar
inom bland annat blodburna sexuellt
överförbara sjukdomar. Under
svininfluensapandemin arbetade han
som krisledare.
• Har som hobby fotografering

”I den akademiska världen lär man
människor att ifrågasätta sanningar
och de uppmuntras till problemlösning.”
ALUMNFÖRENINGEN | MEDLEMSBREV 2021
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SOM EN del av sina studier i mikrobiolo
gi genomförde Salminen också en kurs
i virologi vid Haartman-institutet och
blev intresserad av virologi. Sin magis
terexamen gjorde han på nya underty
per av hi-viruset och graduerade 1990.
Han fortsatte med samma tema i sina
doktorandstudier och fick finansiering
från Finlands Akademi. Sin doktors
examen tog han 1994 vid 29 års ålder.
– Inom mikrobiologin började man
förstå att ett artidentifieringssystem
som härstammar från biologin inte var
lämpat för virus och bakterier. Många
organismer som ansågs vara skilda ar
ter var snarare bara genetiskt olika va
rianter av varandra.
I ett finsk-svensk-etiopiskt samar
betsprojekt upptäckte Salminen en
ny c-undertyp av hi-viruset och man
hittade flera lokala varianter genom ett
finsk–rysk–baltiskt samarbete.
1996 studerade Salminen HIV-epide
mier bland narkotikamissbrukare i före
detta Sovjetunionen. Ett besök i Kali
ningrad, där den sociala situationen
hade blivit eländig påverkade märk
bart hans synsätt. Efter Sovjetunionens
upplösning kraschade ekonomin. Det
fanns utbredd arbetslöshet, prostitu
tion, alkohol- och drogmissbruk och
alla sociala problem i samband med
det. HIV- och hepatitvirus spred sig
snabbt och blev en epidemi bland
sprutnarkomaner eftersom rena nålar
inte fanns att tillgå.

”Inom mikrobiologin
började man förstå att ett
artidentifieringssystem
som härstammar från
biologin inte var lämpat
för virus och bakterier.”
10
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– Det öppnade mina ögon. Allt
är inte bara biologi. Villkoren som
människor lever under påverkar vilka
risker de har att göra med. Det var då
folkhälsoarbetet började intressera mig.
I slutet av 1990-talet arbetade Salminen som chef för HIV-enheten vid
THL:s föregångare, Folkhälsoinstitutet. Han var då, med många andra,
inblandad i att införa harm reduction
-strategin för behandlingen av narkoti
kaproblem i Finland. Man försökte inte
helt och hållet stoppa narkotikamiss
bruk utan minska skadorna från narko
tikamissbruket.
I stället för straff erbjöds narkomaner
rena nålar, metadonsubstitutionsbe
handling, rådgivning, mat och möjlig
het att tvätta byk.
– Samhället var inte omedelbart redo
att acceptera sådana aktiviteter, även om
det bara handlade om att säkerställa hy
gien i alla situationer, säger Salminen.
SALMINEN HAR försökt betona samma
harm reduction -strategi för att mins
ka skadorna under den nuvarande
Coronakrisen.
– Även om situationen är dyster mås
te man kunna se saker i rätt proportion.
Det är sinnet för proportioner som för
svinner mitt i en kris, säger han.
– Vissa seniorer tar varningarna så
bokstavligt att de inte alls går ut. Då
kollapsar deras kondition och de blir
snabbt mycket dåliga.
Salminen påminner om att mänsk
ligheten har sett värre pandemier under
sin historia och klarat sig. I media är det
lätt så, att bara dåliga nyheter lyfts fram.
Majoriteten av alla människor som insjuknar i Corona klarar sig, och av de
insjuknade får största delen lindriga
symptom. Att en liten andel insjuknar
allvarligt bör man inte glömma.
– Västerländska människor är bara
vana vid att modern medicin har kon
troll över alla smittsamma sjukdomar
och man tar inte dem på allvar. Det är
antagligen därför som Coronakrisen
har varit en så allvarlig chock. ■

ÅRETS ALUMNER
2021

Avdelningsdirektör för hälsosäkerhet vid Institutet för hälsa och välfärd,
docent i virologi, FD Mika Salminen

2020

styrelseordförande, Cargotec, FD Ilkka Herlin

2019

utrikeskorrespondent, pol. stud. Heikki Aittokoski

2018
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2017
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JL, JD h.c. Jacob Söderman
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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
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SALLA NIEMI

DELTA I
MEDLEMSENKÄTEN
ALUMNFÖRENINGEN utför regelbun-

ORGANISATIONSBADDAREN
VILLE SINNEMÄKI VALD TILL
NY VERKSAMHETSLEDARE

F

ilosofie magister Ville Sinnemäki börjar som
Alumnföreningens nya verksamhetsledare i
april. Arbetsfältet är bekant för honom ur många
synvinklar.
Sinnemäki studerade fransk filologi på översättar
linjen vid Helsingfors universitet och blev magister
2006. Under sin studietid verkade han aktivt i olika
studerandeorganisationer, bland annat i studentkå
rens styrelse och som kurator vid Eteläsuomalainen
osakunta. Han var också gratist vid sin promotion,
studentrepresentant i universitetskollegiet och arbeta
de korta perioder i universitetets administration.
–Min examen inom humaniora har erbjudit mig
en stark grund för arbetslivet. I slutändan har jag inte
jobbat som översättare, men inom många uppgifter
behöver man generella kunskaper, förmåga till föränd
ring, förmåga att se stora helheter och kapaciteten att
ta till sig stora mängder information, säger Sinnemäki.
12
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Efter att Sinnemäki blev magister arbetade han
några år som kultursekreterare på HUS. Då blev han
bekant med Alumnföreningens verksamhet eftersom
HUS och Alumnföreningen samarbetade, med bland
annat arrangemang av Alumnfesten.
De senaste åtta åren har Sinnemäki arbetat vid
Konstuniversitetet som utgörs av Sibelius Akademin,
Bildkonstakademin och Teaterhögskolan. Han job
bade som generalsekreterare för Konstuniversitetets
studentkår och därför är arbetet med att driva en aka
demisk förening bekant för honom sedan tidigare.
–Det är härligt att komma tillbaka till sin alma
mater. Jag ser Alumnföreningens framtid som
ljus, trots att coronaviruset för tillfället gör verksam
heten mera utmanande. Föreningen har en stark
grund och en stor potential. Vi är en nära samarbets
partner till universitetet och tillsammans driver vi
alumners och bildningens sak. ■

det medlemsenkäter för att bättre förstå
alumnernas synpunkter och åsikter i frågor
gällande Helsingfors universitet, föreningens medlemskap, aktuella frågor och för
att observera förändringar i alumnernas
attityder. Den omfattande medlemsenkäten utförs med fem års mellanrum och
är internationellt jämförbar. Den senaste
enkäten besvarades av 43 % av de dåvarande medlemmarna (2653 alumner).
Alumnföreningen har tillämpat metoden
Net Promoter Score (NPS) i alla enkäter
sedan år 2015. Undersökningen visar att
Helsingfors universitets NPS är +64 och
Alumnföreningens NPS är +47 bland alumner, vilket är ett mycket bra resultat då
NPS skalan är 100 – +100.
Följande omfattande medlemsenkät
utförs hösten 2021.

RESULTAT ÅR 2016
• 88 % av alumnerna är stolta över sin
examen
• 84 % upplever att deras relation till
universitetet är positiv eller mycket
positiv
• Alumnföreningen anses ha förbundit sig
bra eller mycket bra till sina strategiska
värden för åren 2017– 2020: visionär,
nyttig, engagerande och bildande.
• Föreningen anses vara mycket aktiv,
mångsidig och intressant och kommuni
kationen från föreningen anses effektiv.
• Alumnföreningens varumärke är starkt.
• Alla som svarade på enkäten,
oberoende av ålder, var intresserade
av forskning även inom andra
vetenskapsområden än sitt egna.
• För alumnerna är de tre viktigaste
informationskällorna om universitetet
tidningen Yliopisto, dagstidningar och
Alumnföreningen. I fråga om unga
alumner även sociala medier.

FRÅN ALUMN TILL ALUMN – Alumnför-

eningen samlar kontinuerligt och regelbundet respons från sina medlemmar.
På basen av responsen utvecklas både
evenemangspraxis och programinnehåll
för att motsvara medlemmarnas önskemål.
Respons från medlemmar är grunden för
föreningens verksamhet.

• Vi frågade även om vilka tyngd
punktsområden universitetets rektor
borde koncentrera sig på. I de öppna
svaren förekom speciellt följande teman:
internationalisering, forskningens kvalitet
och uppskattning av undervisningen,
välmående i vetenskapssamfundet
och att fungera som förespråkare för
vetenskapens betydelse.

ALUMNFÖRENINGEN | MEDLEMSBREV 2021
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Algol Ab:s koncernchef Alexander Bargum
studerade till jurist på rättsvetenskapliga
fakulteten 1995–2000.
– En akademisk examen ger ett brett
perspektiv och verktyg som kan utnyttjas
inom andra fält än det egna. Detta borde mera
allmänt ses som en styrka. I många organisationer skulle även andra än ingenjörer och
ekonomer kunna arbeta inom allmänna ledarskapsuppgifter.
Studierna i juridik var mycket långt något
man gjorde för sig själv. Föreläsningarna var få
och grupparbeten ännu färre. Vissa professorer
hade bra föreläsningar, som stimulerade studenterna till diskussioner, men för det mesta
höll studenterna bara på med att läsa tjocka
juridikböcker och tentera innehållet.
– Studielivet var väldigt viktigt. Via det
formades banden till universitetet som blev
en del av ens identitet, säger Bargum.
Bargum tycker att studierna i och för sig
tränade upp en för juristyrket. Via studierna
skaffade man sig den nödvändiga teoretiska
grunden. Yrkeskunskapen som jurist lär man
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sig endast genom att arbeta. I slutskedet av
studierna uppfattar han att man fick bra stöd
till att skriva juridisk text.
Bargum tror att juridiska studier under de
senaste 20 åren blivit mera interaktiva och att
man nuförtiden tar bättre hand om studenterna.
– Det har i och för sig skett på bekostnad
av friheten. För mig passade det bra att jag
själv fick välja takten och i vilken ordning jag
ville avlägga mina kurser.
Bargum började redan under studietiden
arbeta på advokatbyrån Hannes Snellman
och blev till slut partner på företaget. Mest
jobbade han med juridiska frågor som berörde företagsköp och fastighetsaffärer.
År 2010 slutade Bargum att arbeta som
jurist och började leda släktföretaget Algol.
Koncernen ägnar sig åt teknisk-partihandel
och består av sex dotterbolag. Av bolagen
är Algol-chemicals störst och fokuserar på
industrikemikalier och polymerer.
Alexander Bargum blev medlem i Alumnföreningen för ca 10-år sedan. Först deltog
han sporadiskt på olika tillställningar för att
hålla sig á jour med det som händer på universitetet. Men i början av förra året aktiverade han sig och blev första vice-ordförande
i delegationen och fortsätter på samma post
en andra period.
– Det som drar mig till Alumnföreningen
är viljan att behålla banden till universitetet
och till min egna akademiska identitet. Jag
är mindre intresserad av min egen bransch
och mera intresserad av akademisk kultur och
vetenskap överlag.
En av Alumnföreningens styrkor är att den
har en klar struktur. Medlemskapet skapar
en konkret känsla av samhörighet till uni
versitetet. ■

Att studera historia 1994–2000 var en av de
bästa perioderna i livet för Liisa Suvikumpu, vd
för Stiftelser och fonder rf. Hon studerade allt
möjligt som intresserade henne, vid sidan om
studierna i historia. Hon valde kurser i allt från
sociologi till latin och fungerade aktivt i ämnesföreningen och deltog i mångt och mycket som
fakulteten och universitet arrangerade.
–Speciellt under det första studieåret på
universitet är det viktigt att kalibrera sig till
att vara mottaglig till de möjligheter som erbjuds. Detta gäller oberoende av vilken ålder
man är då man inleder sina studier. Man lär
sig inte kulturen inom sitt vetenskapsfält genom att bara läsa böcker och avklara tenter,
säger Liisa Suvikumpu.
Suvikumpu är bekymrad över de som
studerar just nu, eftersom de på grund av
distansundervisningen saknar det sociala
sammanhanget.
Det viktigaste är att inkludera de studerande i universitetsgemenskapen, att lyckas med
detta är av yttersta vikt.
Suvikumpu känner inte till situationen för
de som studerar just nu så noggrant, men
enligt uppgifter i media ser hon att hennes
studietid var bättre. Nu styr man de studerande att avklara studierna så snabbt som
möjligt genom att begränsa studietiden och
binda studiestödet till antalet avklarade studiepoäng. Detta begränsar den akademiska
friheten. Idag skrivs det också mycket om de
ungas mentala problem.
–Jämförelser är naturligtvis omöjliga att
göra, det kan ju hända att man under min studietid inte talade högt om mentala problem.
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LIISA SUVIKUMPU

Det att jag njöt så mycket av min studietid kan
vara relaterat till att min tid i gymnasiet inföll
under den värsta lågkonjukturen på 1990-talet
och när jag började på universitetet 1994 fanns
det redan framtidstro i luften och en känsla av
att det värsta var över.
Efter att Suvikumpu utexaminerades som
magister har hon arbetat som forskare i olika
projekt och som ombudsman för WSOY:s litteraturstiftelse och Finlands Rom-institut. Hon
doktorerade 2009 och har innehaft ett flertal
styrelse- och direktionsuppdrag inom konstorganisationer, stiftelser och inom finanssektorn.
I sitt nuvarande arbete som Vd på Stiftelser
och fonder rf. började hon 2013.
Liisa Suvikumpus verk Suomalaiset kylpylät
– Kotimaisen kylpyläkulttuurin historiaa, erhöll
Lauri Jäntti-priset för facklitteratur 2015. Hon
fick Finlands konstförenings litteraturpris 2012
för bildredigeringen till verket Porrashuoneet
och Årets kristna bok-priset tillsammans med
Tuomas Heikkilä för boken Pyhimyksiä ja
paanukattoja 2009.
–Jag tror på den amerikanska principen,
give back to society. Jag har fått så mycket av
universitet att jag känner att jag har en plikt
att ge något tillbaka. Aktiva alumner kan vara
till stor nytta både för samhället och till de
som studerar just nu. ■
→

”Då jag har fått så mycket av
universitet känner jag att jag har
en plikt att ge något tillbaka.”
ALUMNFÖRENINGEN | MEDLEMSBREV 2021
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”Studieåren hade varit roliga och jag tog
stolt emot medlemskapet trots att jag då
inte var aktivt med i verksamheten. ”

VARA DIREKTÖR FÖR HEUREKA

Veterinärmedicinska fakultetens vice-dekan
Maria Fredriksson-Ahomaa var effektiv och
avklarade sina studier till veterinär på sex år
1982-1988.
–Studielivet var väldigt roligt, vi hade en god
gemenskap och alla gick på samma kurser
och hade en stark sammanhållning också på
fritiden. Den dåvarande veterinärmedicinska
högskolan fungerade ännu ganska självständigt vid Helsingfors universitet, säger
Fredriksson-Ahomaa.
Alumnföreningen erbjuder en möjlighet
att nätverka med akademiker från andra fält
än ens eget. Nuförtiden är det ännu viktigare,
även veterinärer behöver nätverk och internationella kontakter i sitt arbete.
Efter sin examinering jobbade Fredriksson-Ahomaa flera år som stadsveterinär i
Hangö och Ekenäs. Tjänsten som stadsveterinär innebar ansvar för väldigt varierande arbetsuppgifter, från marsvin till hästar, butikers
livsmedelshygien, inomhusluften på kontor,
kontroll av fällda älgars kött m.m.
–På universitetet undervisas studerande
inom veterinärmedicin ännu om hela livsmedelskedjan från åkern till matbordet. Specialisering på smådjur, produktionsdjur eller livsmedelshygien sker efter utbildningen.
Fredriksson-Ahomaa var tvungen att sluta

arbeta som stadsveterinär på grund av allergi.
Året 1995 återvände hon till universitetet och
specialiserade sig till veterinär inom livsmedelshygien och doktorerade i ämnet 2001. Hon
började jobba som professor på avdelningen
för livsmedelshygien- och miljöhälsa 2010
och det var då hon för första gången hörde
om Alumnföreningen.
–Jag var tvungen att googla vad alumn
egentligen betyder. I många europeiska länder har alumnverksamhet påbörjats så sent
att jag inte under min tid som forskare och
lärare i München hade stött på ordet alumn
överhuvudtaget.
När Fredriksson-Ahomaa började jobba
som vice-dekan för sin fakultet 2014 kom
Alumnföreningen och presenterade sin verksamhet. Det var i samband med detta besök
som hon kom på att alumner bör utnyttjas
som mentorer för studerande och att man
via alumnverksamhet skulle kunna binda de
nyutexaminerade till ett långvarigt samarbete
med universitetet.
Nu har Fredriksson-Ahomaa aktiverat sig
på allvar då hon i början av året valdes som
medlem i Alumnföreningens delegation.
Hennes mål är att påverka framförallt utvecklingen av internationell alumnverksamhet och
aktivera unga alumner i verksamheten. ■

SO

”Alumner bör utnyttjas som
mentorer för studerande.”

Vetenskapscentret Heurekas verkställande
direktör Mikko Myllykoski arbetar mycket
med naturvetenskap och naturvetare, men till
grundutbildningen är han historiker.
–Vetenskaplig kommunikation är berättande och därför har historiestudier varit till
stor hjälp. I historievetenskap försöker man
berätta en sann berättelse ur ett särskillt
perspektiv. En humanistisk utbildning och
ett humanistiskt synsätt hjälper då man vill
skapa sig en överblick av stora helheter som
kan vara motsägelsefulla.
Myllykoski påbörjade sina studier i allmän
historia 1982 och var en flitig studerande
de första tre åren, då han avlade kurser i
bland annat romersk litteratur och latin. Han
utexaminerades från universitetet först 1998,
eftersom arbetslivet förde med sig den aktiva
och sociala unga mannen. Myllykoski var
ordförande för sin ämnesförening Kronos ry
och skrev tillsammans med sina studiekamrater föreningshistoriker för Finlands Invaliders
idrottsförbund och matematisk-naturvetenskapliga ämnesföreningen Limes.
–Nog fick man ju lite studiepoäng för historikerna också, men i relation till arbetsmängden så var det ganska lite. Då man arbetade
med historikerna lärde man sig väldigt konkret metoderna för historieforskning och
vetenskapligt skrivande.
Myllykoski utnyttjade flitigt språkcentret
och studerade italienska, tyska och franska.
–Nog är det ju på engelska som man sköter
största delen av saker, men då man nätverkar
så är det nyttigt och roligt att kunna öppna

RO

VAD ALUMN BETYDER

en konversation på ett annat språk.
Helsingfors universitets alumnförening grundades under Helsingfors universitets 350-års
jubileumsår 1990. Myllykoski höll just då på
med att slutföra sina studier och samtidigt
skrev han utställningsmanus för Helsingfors
universitets studentkårs 350-års utställning i
Jugend-salen.
Det var på basen av den utställningen som
han rekryterades för ett moderskapsvikariat till
Heureka för att skriva Jukola-Jakomäki-Bryssel,
Suomi 75 vuotta -utställningen. Sedan dess har
han jobbat nästan oavbrutet på Heureka med
olika uppgifter. Året 2020 blev han vald till vd
för vetenskapscentret.
Myllykoski blev ständig medlem i alumnföreningen direkt efter sin examen 1998.
–För att vara nyutexaminerad var jag
gammal och medelklassig med en stadig månadslön, så några hundringar för ett ständigt
medlemskap kändes som ett bra erbjudande.
Studieåren hade varit roliga och jag tog stolt
emot medlemskapet trots att jag då inte var
aktivt med i verksamheten.
Sedermera har Myllykoski fungerat som mentor för historiestuderande och sparrat humanistiska fakultetens arbetsgrupp för samhällelig
interaktion. På Heureka undervisar han universitetets grundexamensstuderande och forskarstuderande i vetenskapskommunikation. I år blev →
han medlem i Alumnföreningens delegation. ■
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Under åren 1973–77 studerade företagaren
och styrelseordförande Pekka Sauri tillämpad
psykologi i den dåtida historisk-språkvetenskapliga fakulteten.
–Min studietid inföll under en väldigt politiserad tid och det färgade min studietid mycket
kraftigt. Jag har inga minnen av ett glatt studieliv. Jag deltog inte själv i studentpolitiken,
eftersom jag uppfattade dess fanatism som
väldigt främmande för mig.
Studiernas innehåll var otillräckliga säger Sauri
nu. Grundstudierna verkade vara en ganska
slumpmässig helhet.
En betydande inlärningsupplevelse var
praktiken på Lappvikens sjukhus som då hette
psykiatriska kliniken.
–På Lappviken fick man mycket konkret se hur
teori förvandlas till praktik.
Sauri doktorerade året 1990 från Brunel
universitetet i London. Hans doktorsavhandling
behandlade kriterier för psykologisk kunskap.
Sauris karriär har varit exceptionellt brokig.
Han har bland annat jobbat som översättare,
tecknare, högskolepsykolog och politisk kolumnist som skriver under pseudonym.

IK

FÖR EN MÅNGSIDIG ARBETSKARRIÄR

Sauri var ordförande för Gröna partiet 19911993. Den längsta politiska karriären gjorde
han inom kommunalpolitiken i Helsingfors,
både som stadsfullmäktige och i stadstyrelsen. Under åren 2003–2017 arbetade han på
gröna partiets mandat som vice-stadsdirektör
med ansvar för byggnads-och miljöfrågor. Han
ville som vice-stadsdirektör förändra stadens
kommunikationskultur mot att vara smidigare
och öppnare.
Efter arbetet på Helsingfors stad jobbade
Sauri tre år som professor of practice vid Helsingfors universitet. Vid HU undervisade han
organisationskommunikation med betoning på
offentliga sektorn åt magisterstudenter.
–Jag har ibland skojat och sagt att en psykolog-utbildning gör en människa lämpad till
alla yrken utom psykologens. Det stämmer
nog inte riktigt, men en utbildning i psykologi
har nog gett färdigheter till mycket varierande
arbeten, säger Sauri.
–Ingenting med min arbetskarriär har varit
”normalt” utan det mesta har berott på lyckosamma sammanträffanden, där min utbildning
och erfarenhet möjligtvis har bidragit.
Nu jobbar Sauri vidare på freelance-basis
som utbildare och skribent. Han är styrelseordförande i Pekka Sauri Ab, Finlands Museiförbund och Kansainvalistusseura.
Pekka Sauri var styrelsemedlem i Alumnföreningen 2017-2020 och blev medlem i Alumnföreningens delegation i början av året 2021.
–Skälet till att jag fortsätter är ett slags
noblesse oblige-pliktkänsla, det kan vara till
nytta och nöje för studenterna nu att höra om
en veterans erfarenheter, säger Sauri.
–Jag försöker ändå låta bli att ge råd åt
dagens studenter baserat på mina 45-år gamla
erfarenheter. ■
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”Det kan vara till nytta och nöje
för studenterna att höra om
en veterans erfarenheter.”

PROFESSORERNAS
INTELLEKT CHARMADE
PIA WIDÉN

De bästa minnena Pia Widen har från sina studieår i historia under tiden 1995–2001 har att
göra med professorerna.
–Många var väldigt snabbtänkta och socialt
begåvade och deras sällskap breddade min
världsbild väldigt mycket. Jag kännde att jag
kom med i en gemenskap som jag ville tillhöra
för evigt, säger Widén.
–Samtidigt var studietiden tung, fattig och
fylld av arbete. När jag var ung ville jag uppleva
allt, läsa all litteratur och se alla filmer och
samtidigt skulle man springa på tenter och få
ekonomin att gå ihop. Det var en tid då man
blev tvungen att bli självständig.
Nationer och ämnesföreningar erbjöd ett
sammanhang och den sociala Widén lärde
känna en enorm mängd människor under en
kort tid.
–Jag förstod att jag var en medlem av den
internationella akademiska gemenskapen, en
universitetsmänniska.
Efter att hon utexaminerats grundade hon

ett företag som jobbade med att producera
historie-tjänster åt kunder. Det var story-telling i både muntlig och skriftlig form.
Hon skrev humanistiska fakultetens 150-års
historik, skrev utställningsmanus och hjälpte
professorer med bokprojekt.
Företagandet lämnade hon bakom sig när
hon blev tillfrågad om att ställa upp som
Alumnföreningens verksamhetsledare. Widén
som före verksamhetsledarposten i Alumnföreningen satt i föreningens styrelse tog itu
med arbetet med entusiasm och jobbade som
verksamhetsledare från 2008-2019. Under
hennes år som verksamhetsledare växte
medlemsantalet från 1700 till 7000 personer
och verksamheten breddades därefter.
Förra året började Widén skriva sin doktorsavhandling som behandlar alumnverksamhetens historia på topp-universitet. Hon fortsätter också som medlem i Alumnföreningens
delegation.
–I en förening blir en individ en del av en
gemenskap. En gemenskap har bättre möjligheter att skapa något gott, via effektiva
processer och gemensamma resurser, säger
Widen. ■
→

”I en förening blir en individ
en del av en gemenskap.”
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Finska läkarförbundets utbildningschef
Sami Heistaro studerade till läkare vid den
medicinska fakulteten under åren 1991–1998.
Föreningsverksamheten intresserade den
sociala Heistaro redan under studietiden och
han hade ett mellanår från studierna då han
fungerade som studiepolitiskt ansvarig och
vice-ordförande för styrelsen vid Helsingfors
universitets studentkår. I slutet av sina studier
verkade han även som ordförande för sin ämnesförening Lääketieteen kandidaattiseura.
–Jag har alltid tyckt om att lära känna nya
människor. Jag har mycket goda minnen från
kandidaattiseuras spex, där jag under sex
år var med och uppträdde och sjöng, säger
Heistaro.
Att studera medicin var mycket intensivt,
vi gjorde mycket grupparbeten och hade
mycket att göra med kurskamraterna även
under fritiden.
Under slutet av sina studier började Heistaro arbeta på Folkhälsoinstitutet (sedermera
Institutet för hälsa och välfärd) inom Finrisk-
projektet (tidigare Nordkarelen-projektet).
Han disputerade till doktor 2002 och ett av
avhandlingens centrala resultat var att den
konstaterade förbättringen av finländarnas
hälsa också kunde ses i finländarnas självuppfattade hälsa.
Heistaro specialiserade sig till specialistläkare inom hälsovård, dvs utvecklings- planerings- och ledarskapsuppgifter inom hälsovårdsproduktion 2004. Han var post dok
forskare i Australien och USA. Därefter erhöll
han ännu en MBA-examen från finska Handelshögskolan 2008.
Efter dessa studier arbetade han som spe-
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När Riikka Heikinheimo studerade vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten under
åren 1985–1989 så valde hon sin inriktning på
basen av vad hon tyckte var mest intressant.
Hon valde molekylbiologi och molekylgenetik. Nu jobbar Riikka Heikinheimo på Finlands
Näringsliv som direktör för kunskaps- och
innovationsärenden.
–I efterhand har jag funderat på om jag
borde ha varit lite mera realist med tanke på
arbetsmarknadens situation. Mina möjligheter
att hitta jobb inom mitt fält var inte särskilt
stora och fältet var mycket utsatt för politiska
förändringar. Men å andra sidan så är det viktigaste att man har en passion för sitt ämne.
Det är nödvändigtvis inte ett problem att man
i arbetslivet improviserar enligt situationen.
Heikinheimo påbörjade sina doktorand-studier vid Helsingfors universitet, men doktorerade slutligen vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Ämnet för henne doktorsavhandling var
bakterien Erwinia carotovora ssp. carotovora
som får potatis att ruttna. Forskningsgruppen
hittade genkontrollmekanismen som förändrar bakterien till skadlig då det finns mycket
av samma bakterie kring den.
Efter att ha doktorerat återvände Heikinheimo till Finland där hon fortsatte sin forskning
vid Helsingfors universitets biotekniska institut under ett par år. På den tiden uppfattades
inte bakterieforskning som något trendigt och
det var svårt att få ihop forskningsfinansiering. Tyngdpunkten inom genetisk forskning
förflyttades mot växt- och människogenetik.
–Jag uppfattade själv att jag var mera av en

ORGANISATIONSLIVET

cialistläkare i ett stort internationellt läkemedelsföretag och med affärsutveckling inom ett
finskt företag inom social- och hälsovårdssektorn. Året 2015 började han jobba för Finska
Läkarförbundet, först som distriktsöverläkare
och sedan som utbildningschef. Hans arbete
idag utgörs av bland annat av främjandet av
läkarutbildningens kvalitet, påverkan inom vetenskapspolitik och spårande av förändringar
inom hälsovården.
–Min grundidentitet baserar sig klart på min
läkarutbildning, men min verksamhet under
studietiden inom organisations och föreningsvärlden påverkade mig så att jag sökte mig till
utvecklings- och lobbningsuppgifter.
Heistaro blev medlem i Alumnföreningens
delegation i början av året.
–I delegationen vill jag främja vetenskapspolitik, förstärka forskningsbaserat beslutsfattande och stödja kopplingar mellan arbetsliv
och studerande. Jag vill utveckla mentorskap
och stödja universitetets målsättningar, säger
Heistaro.
Helsingfors universitet är härligt tvärvetenskapligt. Redan under min tid i studentorganisationerna uppfattade jag att det gav ett stort
mervärde. Nu är det trevligt att som alumn
återvända till en tvärvetenskaplig akademisk
verksamhet. ■
→

IK

:R

CHEF PÅ FINLANDS NÄRINGSLIV

DEN SOCIALA LÄKAREN
VALDE EN KARRIÄR INOM

:M

LD

FORSKA I BAKTERIER TILL ATT VARA

”I universitetets korridorer och
särskilt i Tankehörnan så känner jag
att mina rötter finns i universitetet”
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RIIKKA HEIKINHEIMO GICK FRÅN ATT

bakterie-människa. På dåvarande Tekes (nuförtiden Business Finland) fanns en möjlighet att
börja jobba med forsknings- och innovationsfinansiering. Jag funderade en stund på saken
och beslöt att ta tillfället i akt och ganska snabbt
hade mitt jobb inget med biologi att göra.
Heikinheimo jobbade på Tekes under en tid
av stark expansion. Då hennes kunnande ökade
fick hon hela tiden nya utmaningar och till sist
var hon direktör och medlem i ledningsgruppen, med ansvar för storföretags och forskningsorganisationers klientskap.
Efter en 16-år lång karriär på Tekes flyttade
hon över till Finlands Akademi för att bygga
upp rådet för strategisk forskning.
–Det var väldigt intressant att få bygga upp
något från grunden. Vi hade en lagtext, finansiering och en av statsrådet utsett råd för strategisk forskning. Vi fick ganska fria händer till att
bygga upp något inom dessa ramar, beaktande
vissa gränser som Finlands Akademi ställde.
Året 2015 började Heikinheimo jobba på Finlands näringsliv, inom området för kunskap och
digitalisering. I Finland höll man på att sluta med
inkomstpolitiska helhetsavtal och därför satsade
man inom Finlands näringsliv på andra områden
än inkomstpolitiken. Detta innebar att andra
sektorer än inkomstpolitiken fick mera synlighet.
I sitt arbete försöker Heikinheimo påverka
att universitet och högskolor lyckas med att
skapa högklassig forskning och utbilda högklassig arbetskraft i Finland.
–Ett starkt samarbete mellan forskning,
utbildning och företag är det recept som Finland behöver för att klara sig i den allt hårdare
globala tävlan.
Heikinheimo är medlem i Helsingfors universitets stiftelser och är ofta och talar på
Tankehörnans tillställningar. Hon har bland
annat varit med och kommenterat Helsingfors
universitets strategi.
–När jag vistas i universitetets korridorer och
särskilt i Tankehörnan så känner jag starkt att
mina rötter finns i universitetet. Det är som en
navelsträng som också drar mig till alumnverksamheten.
Heikinheimo blev invald i Alumnföreningens
styrelse vid årsskiftet. Hon hoppas att föreningen skulle försöka skapa sig en starkare offentlig
profil i den samhälleliga diskussionen, antingen
som förening, eller via sina medlemmar. ■
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TUOMAS SALUSJÄRVI STUDERADE OCH
JOBBAR I NOBELPRISTAGARES FOTSPÅR

Tuomas Salusjärvi, medlem i Valio Ab:s ledningsgrupp studerade biokemi 1994-1999 vid
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. På
den tiden var man tvungen att ansöka till den
biokemiska-linjen via inträdesprov. Salusjärvi
klarade provet 1993 och studierna i kemi inledde han genast efter gymnasiet 1992.
–Första studieåret fylldes av aktivt studieliv,
festande och ämnesföreningsverksamhet. Följande sommar började militärtjänstgöringen.
Studierna avbröts för ett år och min hjärna gick
på tomgång under tjänstgöringen. Efter ”milin”
var jag väldigt motiverad och avklarade nästan
alla studier på ett par år, berättar Salusjärvi.
Då studerande från EU-länder fick börja
studera i Storbritannien till samma pris som
britterna själva åkte Salusjärvi till Sussex universitet. I Sussex gjorde han sitt slutarbete, en
motsvarighet till en magisters examen, genom
att jobba som assistent för professorer inom
experimentell laboratorieforskning.
En av professorerna var Harold Kroto, som
samma år 1996 fick Nobel-priset i kemi för
att ha upptäckt fulleren. Fulleren, en kristallin
allotrope av kol, är en kompakt bollformad
struktur av kolatomer.
–Det stärkte självförtroendet då jag insåg
att Nobel-pristagarna också är helt vanliga
människor. Klarar de sig, gör vi det också,
berättar Salusjärvi.
–Jag hade ett hyfsat självförtroende sedan
tidigare. Forskningen i biovetenskaper vid
Helsingfors universitet var högklassig och våra
professorer var internationellt ansedda. Då man
klarade sig vi HU var man på den nivån som
krävdes för internationell framgång.
Då Salusjärvi kom tillbaka till Finland hade
22
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hans slutarbete i Sussex kunnat godkännas
som en magisterexamen vid HU, men istället
valde han att göra en gradu till. Motivet var
att han ville få kontakter till företagsvärlden.
Salusjärvi gjorde sin Pro gradu för Cultor
Ab. Arbetet handlade om hur man kan ersätta
kemiska processer med fermentering genom
att utnyttja genetiskt modifierade mikrober.
Han fortsatte arbetet med fermenteringen i
sin doktorsavhandling, som han gjorde i egenskap av anställd forskare vid Cultor Ab. Det
danska storbolaget Danisko köpte Cultor 1999
och Salusjärvi disputerade 2006.
När Salusjärvi hämtade sina doktorspapper
från fakultetens kansli blev han tillfrågad om
sina framtidsplaner. Då berättade han om sin
anställning på Danisko och att han inte hade
några planer på att bli forskare.
–De verkade lättade av mitt svar eftersom
många på den tiden direkt efter sin doktorsexamen blev arbetslösa. Man hade utbildat
ytterst många inom biovetenskap i för
hoppningen om ett nytt ”bio-Nokia”.
Men bio-datorerna förblev obyggda och
specialister inom biovetenskaper hade begränsad efterfrågan inom mera traditionella
branscher som livsmedelsindustrin.
År 2007 rekryterades Salusjärvi till Valio för
att arbeta med forsknings- och produktutvecklingsuppgifter. För tillfället hör han till Valios ledningsgrupp med ansvar för forskning,
produktutveckling och nya affärsområden.
–Valio har sedan A.I. Virtanens tid varit ett
mycket innovativt mejeriföretag. På Valio har
man uppfunnit laktosfria mjölkprodukter samt
mjölken som inte brinner i botten, eftersom
man avlägsnat vissa proteiner ur den. Nu har
vi stora planer för internationell expansion av
vår serie med havrebaserade produkter. Allt
detta kräver stora kunskaper inom bioteknisk
processkemi.
Salusjärvi är med i styrelsen för Alumnföreningen för andra året i rad.
–Det är en positiv gemenskap som ger
energi. Man skall vara stolt över sitt medlemskap. Universitetet utgörs inte av byggnader
eller av dem som just för tillfället studerar där,
utan av alla de människor som studerat där.
Tillsammans styr vi Helsingfors universitet
till världens topp. ■

EN MÅNGSIDIG MEDLEMSKÅR
– ALUMNFÖRENINGEN I SIFFROR

FAKULTET

MEDLEMSANTAL

5 877

■ Humanistiska fakulteten 1 154
■ Medicinska fakulteten 834
■ Statsvetenskapliga fakulteten 800
■ Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 738
■ Juridiska fakulteten 547
■ Pedagogiska fakulteten 494
■ Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten 321
■ Teologiska fakulteten 173
■ Farmaceutiska fakulteten 138
■ Bio- och Miljövetenskapliga fakulteten 161
■ Veterinärmedicinska fakulteten 60
■ Svenska Social och Kommunalhögskolan 19
■ Yliopistopalvelut 8
■ Annat / Vet ej 430
(12.2.2021)

ÅLDERSFÖRDELNING
■ > 29 6 %
■ 30–45 17 %
■ 46–65 33 %
■ < 66 44 %

8 % 12 %
AV MEDLEMMARNA

AV MEDLEMMARNA

GÖR FRIVILLIGARBETE

ÄR MENTORER
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PIETINEN AARNE OY / FOTOGRAF 6.12.1935 / HELSINGFORS STADSMUSEUM

Akateeminen Karjala-seura AKS. AKS medlemmar svär sin ed på självständighetsdagen i Gamla
studenthusets festsal

AKS EN ORSAK
TILL DE FÖRSTA
SENIORFÖRENINGARNA
Studentnationernas seniorföreningar och gillen var de första
alumnsammanslutningarna i Finland på 1930-talet. Många av dessa
hade redan firat sitt 50-årsjubileum när Alumnföreningen grundades.
Text Antti Kivimäki

A

lumnföreningen vid
Helsingfors universitet
stiftades år 1990. Det
är synnerligen sent jämfört med
exempelvis alumnföreningen vid
Cambridge universitet som stif
tades redan på 1890-talet. Vid det
skedet hade så gott som alla univer
sitet i USA redan en alumförening.
På bland annat denna fråga sö
ker Pia Widén svar i sin doktors
avhandling i historia om alumn
föreningarnas utveckling under
handledning av professor Laura
Kolbe. Widén var verksamhets
24
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ledare på Alumnföreningen vid
Helsingfors universitet, åren 20072019 och är nu medlem i delega
tionen för den samma.
–Utexaminerade studerande har
under hela universitetets historia
varit delaktiga i framförallt stu
dentnationernas verksamhet, trots
att de inte benämnts alumner.
Det är inte helt lätt att känna
igen denna delaktighet eftersom
benämningen ”alumn” inte används i litteraturen om Helsingfors universitets eller studentkårens historia. Alumnernas

delaktighet nämns bara sporadiskt i bisatser, säger Widén.
Exempelvis då Studenthuset
ockuperades och redan då huset
lät uppföras deltog alumnerna
men berättelserna är skrivna helt
ur studerande perspektiv, vilket är
fullständigt förståeligt. Trots det
är alumnerna en del av historien.
Enligt Widén började alumnerna vid Helsingfors universitet
organisera sig i officiella samfund på 1930-talet som en följd av
den framväxande nya akademis
ka aktivistorganisationen Akatee

minen Karjala-Seura, AKS. AKS
styrdes av en Stor-Finland ideologi
som blandades med tankar om
finsk-folkstam och rasideologi.
–AKS var till sin natur en kam
porganisation och varje medlem
var en soldat. AKS arrangerade
föreläsningsstrejker och demon
strationer. AKS röstade in sina
medlemmar i alla möjliga organi
sationer och tvekade inte att svart
måla och hätskt anklaga dem, som
inte inspirerades av tankarna om
den finska folkstammen.
Tidningen Ylioppilaslehti lyck
ades AKS överta 1925 och stu
dentkårens styrelse år 1923. AKS
nästa drag var att ta makten i alla
finskspråkiga studentnationer. På
studentnationernas fuksutbildnng
lärde man ut politik i AKS anda
och under nationsmötena domi
nerades av ett fanatiska deklama
tioner. Även nationernas pengar
styrdes till politisk verksamhet.
–Dylik verksamhet upprörde
nationernas alumner. Under deras
studietid hade nationerna varit
ställen för civiliserat akademiskt
umgänge, en tolerant omgivning
där man respekterade andra.
Alumnerna, eller seniorerna som
de kallades för då, kunde inte göra
något för att stoppa AKS övertag
på nationerna. I stället grundade
de seniorföreningar som Savolaiset
Seniorit ry, Tavastia ry ja Maunu
Tavastin Kilta ry.
–Inom dessa föreningar kunde
de bevara nationstraditionen utan
radikala element i verksamhet.
Helhetsbilden är dock mera
komplex påvisar Widéns forsk
ning. Många av de stiftande med
lemmarna i seniorföreningarna
var nämligen AKS-aktiva. Bland
annat Martti Haavio och V. J.
Sukselainen var dylika stiftande
medlemmar och även aktiva med
lemmar i AKS.
De tidiga protokollen för flera

seniorföreningars styrelsemöten
är försvunna, vilket naturligt nog
väcker en forskares intresse. Speci
ellt då AKS var noga med att förstö
ra all skriftlig dokumentation som
berörde dem. Kanske ligger proto
kollen och dammar på någon vind.
Ett annat skäl till att seniorför
eningarna stiftades var avlägsnan
det av nationsobligatoriet 1937 vil
ket skapade en oro för ett minskat
medlemsantal och därpå följande
ekonomisk kris för studentnatio
nerna.
Till år 1937 var det obligatoriskt
för alla universitetsstuderande att
tillhöra en studentnation. Men
den ovan beskrivna AKS domi
nansen och fanatismen bekymra
de framför allt socialdemokraterna
till den grad, att man upphävde
det obligatoriska nationsmedlem
skapet i samband med den nya
universitetslagen 1937. I Uppsala
hävdes obligatoriskt nationsmed
lemskap först året 2010.
Det temporära fredsfördraget i
september 1944 mellan Sovjetuni
onen och Finland krävde att AKS
skulle avvecklas som en fascistisk
och Sovjetfientlig organisation.
Nations seniorerna fortsatte dä
remot med sina aktiviteter genom
årtiondena. Seniorerna byggde
studentbostäder och nationshus,
donerade pengar, gick i borgen för
studentnationernas lån och erbjöd
studerandena stöd och råd. Alumn
verksamheten var uppdelad nations
vis och inga gemensamma aktivite
ter för alla alumner arrangerades.
Situationen förändrades då en
grupp enskilda alumner, bland
annat personer som studerat vid
Harvard, började utreda möjlighe
ten att grunda en alumnförening i
samband med Helsingfors univer
sitetets 350-årsjubileum.
Jubileumsfestens övermarskalk
docent Päivi Setälä medverkade
starkt till att föreningen grunda

des berättar Alumnföreningens
stiftande medlemmar Arto
Alaspää, Marsa Bäck och Timo
Sahi, som även var medlemmar i
seniorföreningen Tavastia ry.
Under jubileumsåret var alla na
tionsseniorer inbjudna till Univer
sitetets Solennitetssal. Över 1300
personer anmälde sig för att höra
kansler Olli Lehtos hälsning till
seniorerna. Under seniordansen på
Studenthuset bestämde man sig för
att bemyndiga ett rådgivande ut
skott att grunda en alumnförening.
– Syftet var att stöda Helsingfors universitets framgång
genom att skapa samhälleliga
nätverk och säkerställa universitetets finansiering. Ett ytterligare mål var att lyckas placera
Helsingfors universitet bland de
50 bästa universiteten i världen.
Föreningens främsta syfte var att
bidra till positiva effekter för uni
versitet, inte endast att ha det trev
ligt tillsammans. Liksom i Boston
150 år tidigare nyttjade man i Hel
singfors den entusiasm som jubi
leumsåret väckte, säger Widén.
Alumnföreningen samlade snabbt
flera medlemmar, men själva ordet
alumn var ännu okänt i Finland.
–Långt in på 2010-talet fick jag
samtal till kontoret där folk frå
gade, ”är jag nu i alumnen?” eller
är det här alumnen?” Människor
uppfattade inte att de själva var
alumner, berättar Widén.
Hennes doktorsavhandling blir
troligtvis klar nästa år, men det
krävs ännu en resa till USA för att
ånyo besöka arkiven för Harvard
och Penn State University. Nu
får man bara vänta på att korona
restriktionerna tar slut.
–Jag är väldigt glad över att jag
under de tidigare resorna tog kopi
ösa mängder bilder av arkivmateri
alet med min mobil. Då kändes
det lite tokigt, men nu har det varit
till enorm hjälp i arbetet. ■
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HYVÄN TIEDON
RESEPTI

TIEDON JA TIETEEN RAJAT
TIISTAI 2.3. KLO 17–19

Tiede on pisimmälle hioutunut keinomme ymmärtää maailmaa. Tieto ympäröi meitä
kaikkialla. Mutta missä menevät sen rajat? Onko kysymyksiä, joiden vastauksia emme
saa koskaan tietää? Tieto on valtaa – mutta kuka päättää, mitä tietoa saa etsiä?
Aku Visala (systemaattinen teologia): Tiedolliset hyveet – kuinka ylittää oman
tiedon rajat
Aleksi Vuorinen (alkeishiukkasfysiikka ja astrofysiikka): Mitä tiedämme ja mitä
emme – fyysikon näkökulma
Sonja Koski (biologinen antropologia): Ihmisyyden ydin – mitä apinat kertovat
meistä?
ARGUMENTAATIO JA SEN VIRHEET
MAANANTAI 8.3. KLO 17–19

Tutkittu tieto on perusteltua. Miksi jokin totuus on enemmän tosi kuin toinen?
Miten väite muuttuu olettamukseksi, hypoteesiksi, varmuudeksi ja totuudeksi?
Mitä tapahtuu, kun vanhat totuudet korvataan uusilla?
Ulla Vanhatalo (kielitieteet): Alkusanojen juurilla
Anne-Maria Ernvall-Hytönen (matematiikka): Rationaalisia ja transkendenttisia
lukuja ja kaikkea siltä väliltä
Anu Kantola (viestintä): Totuus yhteiskunnasta

STUDIA GENERALIA KEVÄT 2021

TUTKITTU TIETO tekee hyvää kaikille ja kaikelle. Tieto
pidentää elämää ja parantaa sen laatua. Se auttaa
ymmärtämään ympäröivää maailmaa ja sen asukkaita
lajiin katsomatta. Se näyttää, mistä olemme tulleet ja
minne olemme menossa. Viisaasti käytetty tieto on
yleisavain yhteiskunnan menestykseen – ja edellytys
ihmiskunnan selviytymiseen uhkien edessä.
Mutta miten tieto syntyy? Mikä on hyvän tiedon
resepti? Kuka rahoittaa tutkimuksen, ja kuka siitä
hyötyy? Helsingin yliopiston huippututkijat kertovat
vastaukset Studia Generalia -luentosarjalla.

KAIKILLE AVOIN VERKKOLUENTOSARJA

YTTERLIGARE
INFORMATION
helsinki.fi/fi/
hakeminen-ja-opetus/
avoin-yliopisto/studiageneralia
Välkommen!
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TIETEELLISET MOKAT JA ONNEKKAAT SATTUMAT
TIISTAI 16.3. KLO 17–19

Tieto ei kartu suoraviivaisesti. Joskus sattuma ohjaa oikeampaan kuin paraskaan
suunnitelma. Tieteessä virhekin voi olla kiinnostava tulos, joka auttaa eteenpäin.
Tutkimus korjaa itseään, ja epäonnistumisetkin ovat tärkeitä.
Tytti Steel (etnologia): Kulttuurintutkimus Suomea ja suomalaisuutta rakentamassa
Jaakko Hilppö (varhaiskasvatus): Moka on lahja: kasvatustieteellisiä näkökulmia
epäonnistumiseen
Mikko Niemi (biolääketiede): TBA
TUTKIMUKSEN TARINALLISUUS
TIISTAI 30.3. KLO 17–19

Kaikki janoamme hyviä tarinoita. Mutta taipuuko tiede tarinaksi? Ovatko
kertomukset sankaritutkijoista ja tutkimusten tuloksista väärää yksinkertaistusta?
Mikä määrää, mitä tieteen tarinoita rahoitetaan tai nostetaan laajan yleisön tietoon?
Ella Lillqvist (liiketaloustiede & viestintä): Silkkaa satua? Tunteet ja tarinat taloutta
rakentamassa.
Derek Fewster (historia): Rakennettu tarina Suomen kansasta
Jussi Valtonen (psykologia): Masennus, aivot ja Anton Tšehov

JÄRJESTETÄÄN 2.3.–6.4.2021.
RATKAISEEKO TIEDE MAAILMAN ONGELMAT?

Luentoja voi seurata myös jälkikäteen tallenteina:
helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/
avoin-yliopisto/studia-generalia
Luentosarja on osa Tutkitun tiedon teemavuoden
2021 ohjelmaa ja Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
järjestää sen yhdessä Säätiöt ja rahastot ry:n kanssa.

TIISTAI 6.4. KLO 17–19

Grande finale! Jos tutkija saisi päättää, miten maailma pelastettaisiin?
Miten tutkittu tieto jalostuu sivistykseksi ja toiminnaksi – maailman parhaaksi?
Pirjo Hiidenmaa (tietokirjallisuus): Tiedon tie tarvitsijalle
Teemu Roos (tekoäly): Teknologia – Pandoran lipas vai runsaudensarvi?
Petteri Taalas (meteorologia) & Markku Kulmala (ilmakehätieteet):
Ratkaiseeko tiede ilmastonmuutoksen?
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ALUMNIAJATUS
Alumnföreningens AlumniAjatus-blogg vill ta ståndpunkt
för bildning och ett mångsidigt samhälle. Skribenterna vill
väcka debatt kring kunskap, arbetsliv och aktuella ämnen
som är viktiga för dem. Vi undviker varken högtflygande
idéer eller rättframma ståndpunkter. Bloggen uppdateras
med en ny text var tredje fredag.
alumniyhdistys.fi/blogi

Alumniyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
Marjo T. Nurminen on kansainvälisesti palkittu
tietokirjailija, tiedetoimittaja ja arkeologi.
Hän on perehtynyt kirjoistaan tieteen ja
kartografian historiaan. Tänä syksynä häneltä
ilmestyi teos Itämeren tarina - Karttojen
matkassa keskiajalta nykyaikaan. Vuonna 2008
ilmestynyt teos Tiedon tyttäret – Oppineita
eurooppalaisia naisia antiikista valistukseen
voitti tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon.
Nurminen on humanistisen tiedekunnan alumni.

ITÄMERESTÄ, IHMISISTÄ
JA UNELMISTA

enää viime kesää, aurinkoisia päiviä
ja lämpimiä öitä? Elokuun viimeisenä torstaina vie
tettiin John Nurmisen Säätiön käynnistämää Itäme
ripäivää. Jokavuotisen nimikkopäivän tarkoituksena
on innostaa ihmiset nauttimaan kotimerestämme ja
lisätä tietoa siitä sekä kulttuuri- että luonnonympä
KUKA MUISTAA
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ristönä. Itämeripäivä haluaa tarjota moni- ja poikki
tieteellisiä näkemyksiä merestä ja edistää rajat ylittä
vää merensuojelua.
Tunnelma Itämeripäivän aamunavauksessa Espan
lavalla oli innostuneen toiveikas, kun Helsingin kau
pungin pormestari Jan Vapaavuori, ympäristöminis
teri Krista Mikkonen, presidentti Tarja Halonen
ja lukuisat kulttuurin-, historian- ja merentutkimuk
sen asiantuntijat kertoivat Itämeren merkityksestä.
Videoiden välityksellä tilaisuuteen osallistuivat myös
Ruotsin ympäristöministeri sekä Tukholman ja Tal
linnan pormestarit. Sekä lavalla että yleisön joukossa
nähtiin lukuisia Helsingin yliopiston alumneja.
Euroopan historian professori Laura Kolbe muo
toili osuvasti omassa puheenvuorossaan, miten meri
ei määrittele omaa arvoaan vaan me ihmiset teemme
sen meren äärellä. Me liitämme siihen toiveita, unel
mia, ajatuksia ja arvoja. Me katsomme horisonttiin
ja haaveilemme. Me viime kädessä päätämme, onko
Itämeri ja sen ainutlaatuinen meriluonto suojelemisen
arvoinen; elpyykö meri vai tuhoutuuko se lopullisesti.
Itämeripäivän aamunavauksen monissa puheen
vuoroissa haluttiin muistuttaa, että meren suojelemi
nen ei ole vain ympäristöliikkeen asia, vaan se kuu
luu meille kaikille. Meri puhdistuu vain valtioiden,
kuntien, kansalaisten, yritysten ja tutkijoiden
välisellä yhteistyöllä. Jokainen voi kantaa kortensa
kekoon, vaikka syömällä kestävästi pyydettyä Itä
meren kalaa ja nostamalla roskan maasta. Jokaisella
roskalla on väliä, sillä sateiden ja tuulten mukana ne
päätyvät lopulta mereen.
Unelmoin puhtaasta Itämerestä. Onko se tavoit
tamaton toiveuni? Itämeri on jokien välityksellä yh
teydessä valuma-alueelle, jossa elää nykyään yli 90
miljoonaa ihmistä 14 eri valtiossa. Ihmisten vessave
det, teollisuuden jätevedet sekä maatalouden ja eläin

tuotannon ravinnevalumat päätyvät kaikki lopulta
mereen. Käynnissä oleva ilmastonmuutos heikentää
meren tilaa entisestään.
Onneksi jätevesiä voidaan puhdistaa ja ravinne
kuormaa rajoittaa. Ilmastonmuutostakin voidaan
vielä hidastaa. Paljon on jo tehty. Suomenlahden
suurimmat pistekuormittajat, Pietarin kaupungin
jätevedet ja Laukaan lannoitetehdas Venäjällä,
saatiin vihdoin tehokkaan puhdistuksen piiriin
2010-luvulla.
Näitä suuria merensuojeluhankkeita pidetään
malliesimerkkinä valtiolliset ja hallinnolliset rajat
ylittävästä yhteistyöstä, joissa kyettiin innovatiivi
sesti yhdistämään julkishallinnon (kuten Pietarin
kaupungin vesilaitos), yrityksen (kuten Laukaan lan
noitetehdas) ja kolmannen sektorin (John Nurmisen
Säätiö) tieto, taito ja rahoitusmallit. Näiden hankkei
den ansiosta Suomenlahteen valuvaa liukoisen fosfo
rin kuormaa on saatu vähennettyä jopa 75 %, mitä
voidaan pitää merensuojelun maailmanennätyksenä.
Merensuojeluhankkeisiin ei sännätä säätiössä suin
päin. Kaikki John Nurmisen Säätiön suojeluhankkeet
perustuvat tutkittuun tietoon. Hankkeiden on oltava
mitattavia ja kustannustehokkaita. Niiden on konk
reettisesti parannettava Itämeren tilaa esimerkiksi vä
hentämällä mereen valuvaa fosforia, sinilevän herkkua.
Pääsin Itämeripäivän aamunavauksessa mukaan
paneelikeskusteluun, jossa pohdittiin, mitä Itäme
ren historiasta voidaan oppia. Yllättäen keskustelun
juontaja kysyi, mikä on mielestäni Itämeren tulevai
suus? Voidaksemme suunnitella tulevaisuuttamme
meidän on ymmärrettävä menneisyyttä ja osaamme
luonnossa. Itämeren ja ihmisen tulevaisuus ovat erot
tamattomasti kytköksissä toisiinsa. Onneksi voimme
vielä pelastaa sekä Itämeren että itsemme. Vielä ei
ole liian myöhäistä, mutta aika käy vähiin. Tuetaan
konkreettista Itämeren suojelutyötä, valitaan se
ympäristöystävällisempi vaihtoehto arjessa ja teh
dään unelmasta totta. ■

”Unelmoin puhtaasta
Itämerestä. Onko
se tavoittamaton
toiveuni?”

Reidar Wasenius on opiskellut viestintää
valtiotieteellisessä tiedekunnassa.
Hän oli Alumniyhdistyksen hallituksen
puheenjohtaja 2020 toimittuaan vara
puheenjohtajana 2017, 2018 ja 2019. Hän on
toiminut radio- ja televisiotoimittajana sekä
koulutuksen ja liiketoiminnan kehittämisen
parissa kansainvälisissä yrityksissä ja
startupeille - mm. Finnish Business Angels
Networkin toimitusjohtajana. Kuulet hänen
äänensä useilla kielillä puhelimessasi sekä
matkustaessasi VR:n junissa.

ALUMNIYHDISTYS JATKAA
KEHITTYMISTÄÄN
HELSINGIN YLIOPISTON ALUMNI RY – Helsingfors
universitets alumner rf perustettiin 4.12.1990
eli 30 vuotta sitten. Se tuli tarpeeseen. Perusta
jat paloivat halusta pitää yhteyttä toisiinsa ja jakaa
työelämässä saamiaan kokemuksia. Näin alumnit
jatkoivat kehittymistään ja kasvamistaan. He sai
vat paljon eväitä kasvuunsa – samalla kun antoi
vat. Alumnilta alumnille. Tämän yhteisöllisyyden
vahvalle perustalle toimintaa on rakennettu jo
kolmen vuosikymmenen ajan.
Yliopisto on monelle alumnille se kiitorata, jon
ka ansiosta hän on saanut tuulta siipiensä alle ja
noussut niihin korkeuksiin, jossa hänet sittemmin
on totuttu näkemään. Uudesta asemastaan maa
ilmaa tarkastellen, moni on syystäkin tuntenut
kiitollisuutta opinahjoaan kohti. Samalla hänen
näköalapaikkansa on tarjonnut mahdollisuuden
jakaa omia arvokkaita näkökulmiaan yliopistolle.
Yliopiston ja sen alumnien symbioosi on jatkunut
vahvana jo pitkään yhdistyksen ansiosta.
→
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Löydät meidät tästä vuodesta lähtien osoitteessa Alumniyhdistys.fi ja olemme nyt tyylikkään
yhtenäisesti @Alumniyhdistys kaikissa käyttämissämme yhteisöllisisissä välineissä. Olemme
han nimenomaan Helsingin yliopiston alumniyh
distys ja siksi Suomessa SE Alumniyhdistys.
Vahva ja toimiva yhteistyö on kaiken menestyk
sen perusta. Kukaan ei menesty yksin. Siksi yhdis
tyksen tuoreessa strategiassa 2021–2024 korostu
vat painopistea lueina sekä yhteisöllisyys alumnien
välillä että yhteistyö kumppaneidemme kanssa.
Erilaiset näkökohdat ja toisiaan täydentävät kyvyk
kyydet täydentävät toisiaan – sekä työelämässä että
akateemisessa maailmassa.
On ollut erittäin antoisaa toimia yhdistyksen hal
lituksessa varapuheenjohtajana 2017, 2018 ja 2019
sekä puheenjohtajana tänä outona vuonna 2020.
Hallitus ja toimistomme väki ovat tehneet lujasti
töitä sen eteen, että yhdistyksellä olisi mahdollisim
man vahva perusta rakentaa entistäkin antoisam
maksi alumnien yhteisöksi. Sinullakin on paljon
annettavaa – sellaista mitä lukuisat muut alumnit
arvostaisivat jos vain kuulisivat siitä!
Kiitän lämpimästi jokaista aikaansa ja osaamis
taan yhdistykselle antanutta sekä jokaista yhteis
työtahoa rakentavasta kumppanuudesta! Paljon on
yhdessä saatu aikaan ja lisää uutta on jo tulossa.■

Alumniyhdistyksen hallituksen
jäsen Tuula Honkanen-Buzalski on
eläinlääketieteen tohtori ja dosentti.
Hänen erityisen kiinnostuksensa kohteet
ovat eläintauteihin ja elintarvikkeisiin
liittyvä turvallisuuden tutkimus. Toinen
kiinnostuksen kohde Tuulalla on
naisten uran, erityisesti johtamisuran,
kehittäminen ja tukeminen International
Women’s Forum Finland -järjestössä.

ZOONOOSI TULI TUTUKSI

”Sinullakin on
paljon annettavaa
– sellaista
mitä lukuisat
muut alumnit
arvostaisivat jos
vain kuulisivat
siitä!”
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vuosi sitten alkoi keskustelu Kii
nassa leviävästä viruksen aiheuttamasta uudesta
taudista. Taudin arveltiin tarttuneen joko elintar
vikkeina käytettävistä lepakoista suoraan ihmiseen
tai ensin lepakoiden tartuttamien sivettikissojen
kautta. Toisin sanoen kyse on uudesta zoonoosis
ta eli eläimestä ihmisiin tarttuvasta taudista. Aika
nopeasti aiheuttajaksi tunnistettiin aiemmin tun
tematon koronavirus, josta alettiin käyttää nimeä
covid19 (corona virus disease 2019).
Zoonooseja aiheuttavat bakteerit, virukset ja
alkueläimet. Tartunnat tapahtuvat joko eläimestä suoraan tai elintarvikkeiden välityksellä.
Lypsylehmissä esiintyvä nautatuberkuloosi on ollut
kauan tunnettu, nyt jo meillä historiaan jäänyt
zoonoosi. Maidon pastörointi otettiin Suomessa
käyttöön 1950-luvulla mm. juuri tuberkuloosin
torjunnan vuoksi. Yksi vaarallisista zoonooseista
MELKO TARKASTI

on rabiesviruksen aiheuttama tauti. Rabiesvirusta
esiintyy mm. ketuissa useissa Euroopan maissa. Suo
messa ei esiinny rabiesta luonnonvaraisissa eläimissä,
lukuun ottamatta lepakkoa. Viimeksi rabiestartun
toja löydettiin meillä ketuista 1980-luvulla. Toinen
esimerkki vakavasta viruksen aiheuttamasta ns. vek
torivälitteisestä zoonoosista on punkkien levittämä
puutiaisaivokuume.
Salmonella-bakteerien aiheuttamat tartunnat ovat
myös zoonooseja. Useimmiten ihmiset saavat salmo
nellatartunnan elintarvikkeiden välityksellä. Salmo
nella-bakteereille on tyypillistä, että ne eivät aiheuta
eläimille taudin oireita. Siksi salmonellan torjun
ta elintarvikkeissa perustuu koko elintarvikeketjun
valvontaan. Salmonellaa tutkitaan systemaattisesti
eläinten rehuista, eläimistä, elintarvikkeista ja tuo
tantolaitoksista.
Broilerien tuotannolla on meillä kiinnostava his
toria. Niiden kasvatus aloitettiin Suomessa 1960-lu
vulla, jolloin salmonellaa esiintyi paljon raaoissa
broilereissa. Tartunnan lähde oli ulkomailta tuotu
soijarehu. Salmonellan onnistuneessa torjunnassa
merkittävä osa oli yhdellä suomalaisen eläinlääke
tieteen tunnetuimmalla tieteellisellä saavutuksella
(Esko Nurmi, 1974). Kuoriutuvien broilerin munien
päälle ruiskutetaan kanan umpisuolen (umpisuoli on
lintujen isoin suoliston osa) sisältöä, jolloin poika
sen suoliston ensimmäiset bakteerit ovat ns. hyviä
bakteereita ja ne estävät rehussa olevan salmonellan
kiinnittymisen broilerin suolistoon. Kyseisen tut
kimuksen idea on samankaltainen, jota käytetään
ihmisille melko uutena hoitomuotona ns. ulosteen
siirtona Clostridium difficile –bakteerin aiheuttaman
vakavan suolistotulehduksen hoidossa.
Eläinlääketieteessä zoonoositutkimuksella on aina
ollut keskeinen asema. Erityisesti tuotantoeläinten
tautien torjunnassa epidemiologinen ajattelu on tär
keää, ja siitä seuraavat toimet ovat myös tuttuja aihei
ta covid19 -pandemian hoidossa kuten eristäminen,
rokottaminen ja karanteenimääräykset. Eläintauti
lainsäädännössä ei ole omaehtoisia tai vapaaehtoisia
karanteeneja. Karanteeni on karanteeni. Ihmisten
kohdalla karanteenit ovat välillä näyttäneet kirppu
jen paimentamiselta.
Eläinlääketieteen ja lääketieteen tutkijoiden väli
sellä erityisesti zoonooseihin kohdistuvalla yhteis
työllä on pitkät perinteet ja se perustui aiemmin
varsin epämuodollisiin, mutta tiiviisiin yhteyksiin.
Myöhemmin zoonoosiyhteistyötä on organisoitu
monin tavoin. Vuonna 2007 perustettiin Zoonoosi

”Zoonooseihin
kohdistuvalla
yhteistyöllä
on pitkät
perinteet.”

keskus yhteistyöelimeksi nykyisten Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen sekä Ruokaviraston välille.
Keskus raportoi zoonoosien ja niiden aiheuttajien
esiintymistä ihmisissä, eläimissä, elintarvikkeissa ja
rehuissa. Zoonoosikeskus koordinoi myös Euroopan
elintarvikeviraston (EFSA) vuosittain julkaisemat
tiedot Suomesta mikrobilääkeresistenssistä ja ruoka
myrkytysepidemioista.
Zoonoosit ovat osa laajaa kokonaisuutta, joka
on saanut nimekseen One Health (Yhteinen terveys). One Health –käsitettä käytetään yhä laajemmin yliopistoissa ja globaaleissa järjestöissä.
Helsingin yliopistoon on perustettu muutama vuosi
sitten Helsinki One Health (HOH) -tutkimusver
kosto selvittämään eläin- ja ihmispopulaatioiden
terveyden vuorovaikutuksia muuttuvassa ympäris
tössä. HOH-verkoston professori Olli Vapalahti on
esiintynyt ansiokkaasti covid19-pandemian asian
tuntijana. Verkostoon kuuluu Helsingin yliopistos
ta lääketieteellisten tiedekuntien lisäksi farmasian,
maatalous-metsätieteellinen sekä valtiotieteellinen
tiedekunta.
One Health-liike siteeraa usein 1800-luvulla vai
kuttanutta saksalaista professoria Rudolf Virchowia: ”between animal and human medicine there are
no dividing lines – nor should there be”. Helsingin
yliopistolla on hyvät edellytykset kaataa näitä
keinotekoisia raja-aitoja ja luoda uudenlaista ja
entistä tiiviimpää opetusta ja tutkimusta laajalla
One Health -alueella. Siitä hyötyvät tulevaisuuden
lääkärit ja eläinlääkärit. ■
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ALUMNGRUPPER 2021
Tidigare studerande vid Helsingfors universitet har bildat
alumngrupper som fungerar självständigt eller som en del av
Alumnföreningen vid Helsingfors universitet. En alumngrupp
kan bestå av alumner som har studerat ett visst ämne, hör till en
viss årskurs, eller har gemensamma intresseområden. Gruppen
kan vara ett registrerat eller oregistrerat samfund. Du kan bli
medlem i en grupp på Alumnföreningens webbsidor i samband
med betalning av medlemsavgiften eller genom att skicka ett
meddelande till gruppens kontaktperson.
alumniyhdistys.fi/alumngrupper

PROFESSORERNA VID
HELSINGF ORS UNIVERSITET
MAKOR/MAKAR R.F.
FÖRENINGEN har som mål att
anordna föredrag, besök och utfärder samt att främja verksamhet vid Helsingfors universitet
och närstående organisationer.
Föreningen har grundat en egen
fond vid Helsingfors universitet
där studenter med funktionshinder årligen tilldelas stipendier. Om du är medlem i både
Professorerna vid Helsingfors
universitet makor/makar rf. och
Alumnföreningen år 2021 kan du
betala ett dubbelmedlemskap
på 51€ som inkluderar båda
medlemskapen. Du sparar 8 €.
TKT -ALUMNI RY är en förening grundad 2008 vars syfte är
sammanföra före detta studerande i datavetenskap och
databehandling. Vi arrangerar
evenemang som är relaterade
till IT-branschen tillsammans
med företag och avdelningen för
databehandling. Utöver evene32
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mangen strävar vi till att arrangera annat fritidsprogram enligt
medlemmarnas önskemål.
Våra mål:

• nätverkande och utvecklande
av den egna kompetensen
• träffa gamla studiekompisar
Om våra evenemang informerar
vi om på Facebook (TKT-alumn
ry) samt i Telegram-gruppen
(TKT-alumni).
Alla som studerat datavetenskap eller databehandling vid
Helsingfors universitet och som
identifierar sig som alumner kan
bli medlemmar i föreningen.
Även personal är välkommen att
bli medlemmar. Medlemskapet
är gratis! TKT-alumni ry har ett
samarbetsavtal med Alumnföreningen. Ta kontakt:
hallitus@tkt-alumni.fi
SOC&KOMS VÄNNER RF Föreningen är en sammanhållande
länk mellan nuvarande och tidigare studerande, nuvarande och

tidigare personal vid Svenska
social- och kommunalhögskolan
vid Helsingfors universitet, samt
övriga personer som omfattar
föreningens syfte. Föreningen anordnar flera evenemang
årligen. Föreningen har 150
medlemmar. Medlemsavgiften är
20 €. Ifall du vill vara medlem i
både Soc&Koms vänner r.f. och
Alumnföreningen vid Helsingfors
universitet, kan du betala ett
dubbelmedlemskap på 51 euro,
vilket inkluderar medlemsavgiften för såväl Alumnföreningens
som Soc&Koms vänner r.f. Du
sparar 8 €

VOIMISTELULAITOSRYHMÄ

Alla gymnastiklärare som studerat
vid Helsingfors universitets gymnastikinstitut kan bli medlemmar
i gruppen. Gruppen har som syfte
att upprätthålla kontakten mellan
alumner från gymnastikinstitutet, samt betona betydelsen av
arbetet vid Helsingfors universitet
gymnastikinstitut, gymnastikfostran i Finland överlag, samt att
framhäva effekten av motion och
hälsa för det allmänna välmåendet. Gruppen har ingen medlemsavgift. Du kan bli medlem på
alumnföreningens nätsidor.
SNÄF ALUMNER SNÄF
ALUMNER är till för perso-

ner, som tidigare varit aktiva i
Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf) styrelse och/
eller delegationsgrupp. Vi ordnar
evenemang för våra medlemmar
och hjälper upprätthålla kontakten mellan alumner.
Hur blir jag medlem? SNÄf
Alumner är en del av Alumnföreningen vid Helsingfors universitet
och fungerar med dess stöd. Vi har
ingen tilläggsavgift utöver medlemsavgiften för Alumnföreningen.
ALUMNER I NATIONAL
EKONOMI har bildat föreningen
Kansantaloustieteen alumnit

Helsingin yliopistossa ry. Föreningen har som syfte att
upprätthålla kontakten mellan
alumnerna i ämnet och utveckla
verksamhetsformer för att bevara och stärka kontakten sinsemellan och till studerande samt
att erbjuda en arena för nätverkande och stärka kontakten
till arbetslivet och upprätthålla
kontakten till undervisning - en
i ekonomi. Föreningen har ca.
400 medlemmar.
Om du vill bli medlem ta
kontakt med Alumnföreningens kontor eller fyll i formuläret
på Alumnföreningens hemsida
och välj ”Kansantaloustieteen
alumnit” på fliken medlemskap.
Kansantaloustieteen alumnit
rekommenderar att man även
blir medlem i Helsingfors universitets alumnförening för en
allomfattande alumnupplevelse.
PROMOTIONENS VÄNNER

Alla som har hört till Helsingfors
universitets promotionskommittéer som medlem, officiant
eller marskalk är välkomna att bli
medlemmar i gruppen. Gruppens medlemmar får regelbundet information om ärenden som
gäller promotioner. Gruppen har
ca. 160 medlemmar som du når
enklast via Facebook gruppen

Promootion ystävät.
Som ett resultat av en ansökan
formulerad av Alumnföreningen
vid Helsingfors universitet är
magisterpromotionens tradition
tillagd i listan över nationella
levande kulturarv. Det är ett
erkännande för promotionstraditionens betydelse och unika
karaktär.
Listan är knuten till UNESCO:s
konvention om skydd för immateriella kulturarv. Ur denna
lista nominerar utbildnings- och
kulturministeriet förslag för den
internationella listan över immateriella kulturarv.
Kom med? Promotionens vänner är en del av Alumnföreningen och fungerar med dess stöd.
ingen medlemsavgift.
ALUMNER I BIOTEKNIK syftet
med alumngruppen i bioteknik är
att upprätthålla ett nätverk alumner emellan och att möjliggöra
kontakter med nuvarande studerande i bioteknik samt att understöda kontakter mellan arbets
givare, alumner och studenter.
Hur blir jag medlem? Alla
som studerat bioteknik vid
Helsingfors universitet eller vid
HEBIOT-programmet kan bli
medlemmar i gruppen. Ingen
medlemsavgift.

HISTORIA -ALUMNER/ HIS
TORIA ALUMNIT har syftet att

främja kontakter och nätverkande bland studenter som studerat
läroämnet historia vid humanistiska fakulteten vid Helsingfors
universitet. För att uppnå sitt
syfte arrangerar föreningen träffar och aktiviteter tillsammans
med studentorganisationer och
lärostolen i historia.

Voimistelulaitosryhmä

Historia-alumnit / Historia-alumner
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LITTERATURCIRKELN
Direktsändning från Alexandria
Må 8.2.2021 klockan 17–18
Martti Anhava
Författare och översättare Martti Anhava
talar om Leo Tolstoj. I januari 2021 utkom
två nya böcker om Tolstoj. Touko Siltala
intervjuar.
Må 8.3.2021 klockan 17–18
Sari Karhulahti
Richard Powers Pulitzer-prisbelönta stor
roman om träden och människan är ett
språkligt mästerverk. Den prisbelönta
översättaren Sari Karhulahti berättar om
sin karriärs mest utmanande översättnings
arbete, som hade en betydande inverkan
på hennes liv.
Anna Baijars intervjuar.

ETT RIKLIGT PROGRAM
UNDER 2021
Alumnföreningen erbjuder ett mångsidigt program för
medlemmarna. Under våren 2021 arrangeras programmet
på nätet. Kom ihåg att anmäla dig så att vi kan sända dig
information om evenemanget och länken till direktsändningen.
Länken till direktsändningen publiceras också på föreningens
programsidor. Rätten till förändringar förbehålles.

Må 12.4.2021 klockan 17–18
Anneli Kanto
Anneli Kantos nya roman Rottien Pyhimys
handlar om målandet av Heliga korsets kyrka
i Hattula på 1500-talet. Vilka var målarna,
som prydde de finska medeltida kyrkorna
med bilder på helgon och bibliska berättelser? Författare Anneli Kanto berättar om sin
fascinerande resa till det medeltida Finland.
Anna Baijars intervjuar.
Må 10.5.2021 klockan 17–18
Kaari Utrio
Journalist Anna-Liisa Haavikko och författare Kaari Utrio (Årets Alumn 2002) diskuterar
Haavikkos biografi Kaari. Kaari Utrion elämä.
Porträttet av den inspirerande författaren,
polemikern och feministen berättar hur den
målmedvetna magistern i historia valde en

karriär som författare och skrev historiska
underhållningsromaner på ett helt nytt sätt.
Programrådet för litteraturcirkeln:
Programmet för vårens litteraturcirklar är
planerat av Anna Baijars och Touko Siltala.
Anna Baijars är verkställande direktör och
förläggare på förlaget Gummerus. Utöver
litteratur inspireras hon av musik, havet och
förändringar inom bokbranschen. Touko
Siltala är förläggare på förlaget Siltala. Under
största delen av sin karriär har han arbetat
med inhemsk litteratur, men börjar intressera
sig mera av översatt litteratur, biografier och
historisk forskning.

VETENSKAPSKLUBBEN
Vetenskapliga samfundens delegation påbörjade under våren 2019 en ny klub- och
podcastserie. Ursprungligen arrangerades
vetenskapsklubbarna som live-tillställningar på Cafe Veranda i Finlandia-huset, där
de bandandes och publicerades följande
dag som podcast. På grund av pandemin
har man nu gått över till att endast producera podcasts. Podcastarna skickas till de
anmälda. Under våren 2021 ansvarar följande
organisationer för programmet: Liikuntatieteellinen seura, Delegationen för informationsspridning och Astronomiska föreningen Ursa. Alumnföreningen vid helsingfors
universitet är med i samarbetet.
To 25.3.2021 klockan 12–13
Liikuntatieteellinen seura
To 29.4.2021 klockan 12–13
Delegationen för informationsspridning
To 27.5.2021 klockan 12–13
Astronomiska föreningen Ursa

Kolla kontinuerligt de senaste evenemangen på vår hemsida:
alumniyhdistys.fi/program
Kaari Utrio
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Anna Baijars

Touko Siltala
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ÅRETS ALUMN 2021
FESTFÖRELÄSNING
To 22.4.2021 klockan 17–18
direktsändning från Tankehörnan
Mika Salminen: Tänk om vetenskapen
inte hade hittat mikroorganismer?

TIETOKIRJAKLUBI
På Tietokirjaklubi bekantar man sig mångsidigt med olika sorters facklitteratur och
fackboksförfattare. Facklitteratur står för
80% av bokmarknaden och Helsingfors universitet är den största producenten av innehåll till facklitteratur i Finland. Programmet
för Tietokirjaklubi planeras av Pirjo Hiidenmaa, dekan på humanistiska fakulteten och
professor emeritus Markku Löytönen. Programmet publiceras på föreningens hemsida.

KULTURTRÄFFAR
To 8.4.2021 klockan 18.15
Ilja Repin
Ateneum-salen, Ateneum Brunnsgatan 2
På utställningen visas Repins mest kända,
mästerligt detaljrika verk såsom Pråmdragarna vid Volga (1870–1873) och Zaporogkosacker skriver brev till den turkiske sultanen
(1880–1891). Bland utställningens porträtt
ingår såväl konstnärens familjemedlemmar
som samtidens opinionsbildare inom kulturlivet såsom kompositören Modest Musorgskij
och författaren Lev Tolstoj.
Vi har reserverat en bildspäckad föreläsning
om utställningens bakgrund för Alumnföreningens medlemmar (längd ca 30 minuter).

Efter det kan man självständigt bekanta sig
med utställningen i egen takt. Pris: med museikortet 7 € och utan museikort 22 €. Försäkra
dig om en plats genom att betala deltagaravgiften i Alumnbutiken (alumnikauppa.fi).
Deltagaravgiften fungerar även som anmälan
till evenemanget.

FÖRELÄSNINGSSERIE
Ti 18.5.2021 klockan 17–18
Kan man lita på ett vaccin som utvecklats
så snabbt?
Webinariet behandlar läkemedelsforskning,
läkemedelsindustrin och kritik mot vaccin.
Ti 12.10.2021 klockan 17–18
Klimatångest – utopier och dystopier
Under tillställningen diskuterar man bland annat om hur korona påverkat klimatförändringen, konsumentbeteendet samt om hur undantagstillståndet påverkat klimatåtgärderna.
Fre 10.12.2021 klockan 18–20
Utdelning av A.I. Virtanen priset
Priset utdelas av Suomalaisten Kemistien
Seura, Suomen Biobio-seura (Societas
Biochemica, Biophysica et Microbio-logica
Fenniae) och Ravitsemuksen Tutkimussäätiö.
Serien arrangeras av Helsingfors universitets
alumnförening i samarbete med Hanaholmen
kulturcentrum för Sverige och Finland. I
samarbetet deltar Valio, Ravitsemuksen
Tutkimussäätiö, Suomalaisten Kemistien
Seura och Suomen Biobio-seura.

FÖRELÄSNINGSSERIEN

”REDAN DE GAMLA GREKERNA...”
- ASPEKTER PÅ DEN EUROPEISKA
IDENTITETEN
är ett talesätt som
fortsättningvis används då man hänvisar till något
antikt och vill ge tyngd till sitt uttalande. Detta
gamla talesätt vittnar om den betydelse antiken
haft för Västerlandet. Den kultur som greker och
romare skapade inom flera olika områden har
levt vidare under senare tidsperioder, utvecklats,
förändrats och anpassats. Man kan mycket väl
påstå att rötterna till den europeiska identiteten
kan hittas bl.a. i den antika grekiska traditionen
och i det judisk-kristna kulturarvet. Arabvärldens
betydelse inte heller att förglömma.
I denna serie, som är en fortsättning på Mobilitet på Medelhavet under antiken, vill vi lyfta fram
den europeiska identiteten från olika perspektiv.
Temat är något av en paradox i och med att den
europeiska identiteten bygger på en lång historia
samtidigt som den tar avstånd från ett blodigt
förflutet, kolonialism och världskrig.
”REDAN DE GAMLA GREKERNA …”

Pauliina Remes inleder serien med en föreläsning
om Platon och konversationens normer. Timo
Tuomi behandlar temat ur arkitekturens synvinkel. Sist, men inte minst, presenterar Henrik Knif
den europeiska identiteten ur Göran Schildts
synvinkel. I September 2020 publicerade Knif en
biografi om Göran Schildt.
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Onsdag 24.3 kl. 17.
direktsändning från Alexandria
Professor Pauliina Remes: Platon
keskustelun suitsimisesta: jaettu
tutkiskelu ja sen normit.
Onsdag 7.4. kl. 17.
direktsändning från Alexandria
FD Timo Tuomi: Olemmeko
kaikki kreikkalaisia? Suomalaisia
arkkitehteja kulttuurin juurilla.
Onsdag 5.5. kl. 17.
direktsändning från Alexandria
FD Henrik Knif: Resor i det obekanta.
Göran Schildt vid den klassiska
världens gräns – aspekter på den
europeiska identiteten.
Arr. Alumnföreningen vid
Helsingfors universitet i
samarbete med Christine
och Göran Schildts stiftelse.
Rätten till ändringar förbehålles.
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ETT ÄVENTYR
MED ETT SYFTE
ALUMNRESOR
Oförglömliga upplevelser och expeditioner
i sällskap av alumner och akademiska experter.

FÄNGSLANDE
KILPISJÄRVI
Vi arrangerar tre resor till världens nordligaste belysningszon – Nordkalottenområdet
vid Tromsø och Kilpisjärvi den
2.–6.9.2021, 7.–11.9.2021 och
23–28.9.2021. Helsingfors universitets biologiska forskningsstation i Kilpisjärvi är belägen
intill fjället Saana. Stationen har
en unik omgivning för studier
av nordlig natur och lokal
kultur. Vi träffar forskare och
experter under den färgsprakande ”ruska” säsongen.
En förutsättning för att resan
förverkligas är att det nuvarande reseförbudet mellan
Norge och Finland inte gäller i
september.

ALUMNFEST
Nu är det dags att fira tillsammans!
Alumnfesten arrangeras i oktober
och vi hoppas att vi ka ses in persona.
Höjdpunkten för festen är valet av Årets Alumn 2022.

ÅLAND – 100 ÅR AV
SJÄLVSTYRE
Alumnföreningen gör två
resor till Åland den 22.–26.5 och
den 5.–9.6.2021 där fokuset ligger
på konst, entreprenörskap och
historia. Finlands västligaste landskap firar självstyrelsens 100-årsjubileum 9.6.2021–9.6.2022. Under
resan möter vi flera konstnärer
på Kökar, Eckerö och i Mariehamn,
38
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samt besöker lokala småföretag.
Vi bekantar oss med självstyrelsens koncept och Ålands historia
genom presentationer och byggnadshistoria och uppmärksammar också Ålands Fredsinstitut.
Ålands fästningar och medeltida
kyrkor är en självklar del av resans innehåll.

KOMMANDE
ALUMNRESOR
Vi följer med COVID-19
läget och agerar
enligt myndigheternas
rekommendationer.
Förfrågningar och
bokningar till:
alumni@axtours.fi
eller via telefon
040 483 4950.

Tidigare planerade resor har
uppskjutits. Vi strävar till att arrangera resorna enligt planerna
vid senare tidpunkter. Reservationer och anmälningar som
gjorts 2019 och 2020 är i kraft
och kommer i första hand.
Vi har planerat nya resor till
hösten och vintern 2021/2022.
Vi informerar genast om kommande resor då det är säkert
och njutbart att resa igen.

Kom med och njut av trevligt sällskap
och lyft en skål för universitetet
och Alumnföreningen.
Du kan delta på Alumnfesten
antingen på plats eller virtuellt.
Anmäl dig på föreningens webbplats
alumnforeningen.fi
eller per telefon 050 448 412

FREDAGEN DEN 29.10.2021
Klockan 17–23…
Festplatsen meddelas senare.

ALUMNFÖRENINGEN | MEDLEMSBREV 2021

39

ANMÄLNINGS
PRAXIS FÖR
EVENEMANG
ALUMNFÖRENINGEN arrangerar årligen

över 50 evenemang tillsammans med
olika samarbetsparter. Storleken på
evenemangen varierar och till vissa av
våra samarbetspartners evenemang
har föreningen endast en liten kvot och
därför gäller obligatorisk anmälan om
inte annat anges i programmet. Detta
möjliggör att vi kan se till att så många
alumner som möjligt ryms med. Denna
anmälningspraxis gäller också för de
kulturevenemang, vars biljetter du löser
ut själv. Vi vill kunna informera alla deltagare om förhandsprogram och eventuella
förändringar.

UNDER DE POPULÄRA
FÖRETAGSBESÖKEN
BEKANTADE VI OSS
MED ARBETSLIVET
Det nya programkonceptet
– Framtidens påverkare – är riktat
till nyutexaminerade. Vi besökte
Orion virtuellt i januari och deltog
i VTT-seminaret i februari.
Vill du berätta om det företag
du representerar åt studerande
eller nyutexaminerade?
Ta kontakt:
hu@alumnforeningen.fi
eller +358 50 448 4120

Faktabaserad litteratur
till medlemspris

-25%
på normalpris

På alla böcker
Förmånskod ALUMNI2021

kauppa.gaudeamus.fi

PROGRAMMET UNDER VÅREN 2021

arrangeras på nätet och även som publi
ka evenemang då det är möjligt. Kom
ihåg att anmäla dig så att vi kan sända
mera information om evenemanget och
länken till direktsändningen. Länken till
direktsändningen publiceras alltid även
på föreningens programsidor.
Alumnföreningen följer med COVID-19
situationen och verkar enligt de be
gränsningar och rekommendationer
som universitetet och myndigheter
utger. Läs mera om universitetets åt
gärder och undantagsläget: helsinki.fi
EFTER ETT EVENEMANG skickar vi
en responsförfrågan per e-post till
alla deltagare. Föreningens styrelse,
programarbetsgrupper och kontoret
följer med deltagarantalet och tar i
beaktande responsen då de utvecklar
alumnverksamheten.

alumnforeningen.fi/program
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HELSINGFORS
UNIVERSITETS
ALUMNER RF:S
ÅRSMÖTE
Torsdagen den 11.11.2021 kl. 17–19
Platsen meddelas senare.

Föredragningslistan och bilagorna
finns till påseende på föreningens
webbplats och på kontoret.
Anmäl dig och kom med och påverka.
Traktering efter mötet.
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MÅNGSIDIGA
MEDLEMSFÖRMÅNER
GAUDEAMUS PUBLIKATIONER – SPARA 25 %

UNICAFÉ LUNCH – SPARA 3 € DAGLIGEN

TIDNINGEN ULKOPOLITIIKKA – SPARA 6,50 €

UniCafé, grundat av studenter, har under årtionden
sett till att alla stundeter får en hälsosam lunch till
ett förmånligt pris. Som medlemsförmån får du
lunch till personalpris 5,90–7,40 € (norm. 8,20–
9,70 €) på alla UniCafés restauranger. I den mångsidiga lunchen ingår huvudrätt och dryck, bröd,
sallad samt valfritt kaffe, te eller efterrätt. Upplev
studietidens nostalgi, ät en god och förmånlig lunch
och bekanta dig med både studenter och universitetspersonal. Visa ditt medlemskort i papper eller
mobilt vid kassan för att utnyttja förmånen.

Ulkopolitiikka är en belönad kvalitetstidning som
fördjupar sig i internationell politik och ekonomi
ur ett finländskt perspektiv. Som medlem i Alumn
föreningen får du 15 % rabatt på en årgång av tidningen Ulkopolitiikka. Alumnföreningens medlemmar får årgången för priset 36,50 € (ordinarie pris
43 €). Som ny prenumerant får du dessutom gratis
ett valfritt nummer av de redan utgivna tidningarna
samt tillgång till den digitala utgåvan. Beställningen gör man genom att ringa numret 09 432 7707
eller per e-post asiakaspavelu@ulkopolitiikka.fi.
Nämn ditt medlemskap i Alumnföreningen då du
gör beställningen.

Förlaget Gaudeamus, som ägs av Helsingfors
universitet, är ett av landets ledande vetenskapsförlag och betjänar hela det finländska vetenskapssamfundet och den vetenskapsintresserade
allmänheten. Gaudeamus ger ut böcker om samhällsvetenskap, filosofi, humaniora, miljö, ekonomi
och pedagogik.
Som medlemsförmån får du 25 % rabatt på
Gaudeamus normalprissatta böcker i nätbutiken.
Under årets erbjuder Gaudeamus specialförmåner för alumner. Mer information om dessa ges
på föreningens webbplats, per e-post och via det
mobila medlemskortet. I nätbutiken får du rabatten genom att ange rabattkoden ALUMNI2021 i
fältet Lahjakortti/ Kampanjakoodi. Gratis leverans
på beställningar över 60 €.

SKS-PUBLIKATIONER
– SPARA UPP TILL 10 € PER BOK

Finska Litteratursällskapet (SKS) är Finlands största förlag för humanistisk vetenskaps- och facklitteratur. Förlaget publicerar årligen runt 60 verk
inom olika genrer som betonar det finska språket
och den finländska litteraturens traditioner och
historia. Som medlemsförmån får du 25 % rabatt
på SKS normalprissatta böcker både i Vetenskapsbokhandeln (Snellmansgatan 13, Helsingfors) och
SKS nätbokhandel. Visa upp ditt medlemskort i
bokhandeln för att utnyttja förmånen. I nätbokhandeln får du rabatten genom att använda kampanjkoden ALUMNIETU i kundvagnen

JOHN NURMINENS STIFTELSES BÖCKER -20 %

SANOMAS TIDSKRIFTER– SPARA UPP TILL 40 %

AFFÄRSMAGASINET FORUM – SPARA 46 €

Forum för ekonomi och teknik är Finlands enda
svenskspråkiga affärstidskrift, ett unikt magasin
som riktar sig till beslutsfattare och experter inom
näringslivet. Som medlemsförmån får du 50 %
rabatt på en helårsprenumeration. Specialerbjudandet inkluderar 10 nummer till alumnpriset 50 €
(norm. 96 €). Beställningen görs på Alumnföreningens webbplats helsinki. fi/sv/alumnföreningen/
medlemsformaner. Utnyttja rabatten genom att
lägga till rabattkoden ”Alumnföreningen vid HU” i
fältet längst ner på beställningsblanketten.
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TIDNINGEN YLIOPISTO TILL MEDLEMSPRIS

Tidningen Yliopisto är en vetenskapstidskrift från
Helsingfors universitet. Tidningen presenterar den
senaste forskningen, tidlösa analyser, de kunnigaste
forskarna och de mest förtjusande fenomen. Du kan
beställa tidningen till medlemspris 30 € / årgång
(normalpris 45 €). Beställningen betalas i samband
med medlemsavgiften. Årets första nummer av tidningen postas åt alla medlemmar. AlumnFuks- medlemskapet inkluderar inte den tryckta tidningen.

Sanoma Media Finland har publicerat tidningar
i Helsingfors sedan 1889 då Helsingin Sanomats
föregångare Päivälehti grundades. Som medlemsförmån får du upp till 40 % rabatt på tidsbundna
12 månaders prenumerationer av Sanoma Media
Finlands Lifestyle-tidningar. Förutom den tryckta tidningen får du gratis tillgång till den digitala
utgåvan. Beställningen görs på Alumnföreningens
webbplats. Det kan förekomma prisändringar
under året, men rabattprocenten förblir densamma. Erbjudandet gäller följande tidningar: : Aku
Ankka –lehti, Aku Ankka Juniori, ET terveys, Gloria,
Glorian Koti, Glorian ruoka&viini, Hyvä Terveys,
Kodin Kuvalehti, Meidän Perhe, Me Naiset, Prinsessa, Rakennuslehti, SPORT, Suuri Käsityö ja Tiede.

John Nurminens Stiftelse grundades 1992 och
har som mål att rädda Östersjön och säkerställa
dess arv för kommande generationer. Stiftelsen
har blivit prisbelönad för sina kulturgärningar och fungerar som kunskapsförmedlare och
innehållsskapare för marinkultur. Genom Ett rent
Östersjön-projektet förbättras Östersjöns skick
genom konkreta åtgärder som minskar miljörisker
och belastningar. Arbetet framskrider på basis av
mätbara resultat och reell påverkan. I egenskap
av Alumnföreningens samarbetspartner erbjuder
John Nurminens Stiftelse en fortlöpande rabatt på
20 % för webbokhandelns böcker och inbjudningar till olika evenemang. Mer information om dessa
ges på föreningens webbsidor, per e-post och via
det mobila medlemskortet. I Webbokhandeln erhåller du förmånen genom att använda kampanjkoden
ALUMNI2021 i kundvagnen.
→
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BEKANTA DIG MED VÅRA MOTIONSCENTRUM
– DITT FÖRSTA BESÖK ÄR GRATIS!

BILJETTER TILL NATIONALTEATERN

SÄSONGSKORTET INKLUDERAR:

– SPARA UPP TILL 35 %

• Förutom gym och motionsgrupper får du fri
tillgång enligt säsongskortets öppethållningstider
• Du kan använda UniSports Online Training-
tjänster, vilket inkluderar 20 video styrda träningar
från utbudet. Läs mera på unisports sidor.
• bollsporters rento- och peluri turer
• bokningsrätt till tjänster som ingår i säsongskortet
• ett säsongskort på 12 månader innehållande en
(1) avgiftsfri semestermånad (gäller inte AlumnFukser)
• avgiftsfri paus i avtalet på grund av orsaker som
nämns i avtalsvillkoren (t.ex. tillfällig flytt)
• 7 dagars nöjdhetsgaranti
Förmånen inkluderar inte plan- och salhyror. Se
noggrannare villkor och priser i UniSports prislista

I egenskap av Alumnföreningens samarbetspartner erbjuder Nationalteatern varierande specialerbjudanden och inbjudningar till olika tillställningar.
Mer information om dessa ges på föreningens
webbsidor, per e-post och via det mobila medlemskortet. Som den finska teaterscenens flaggskepp
beläget mitt i Helsingfors centrum erbjuder Nationalteatern tanke- och känsloväckande kvalitetsteater från det nyaste inhemska till tidlösa klassiker

RSO KONSERTBILJETTER – SPARA 10 %

På grund av Coronaläget arrangerar RSO inte konserter under våren 2021. Rabatten på säsongkort
bestäms under april 2021. Radions symfoniorkester är Rundradions orkester som har i uppgift att
producera finsk musik och främja finsk musikkultur. RSO ger varje år varierande erbjudanden för
föreningens medlemmar. Konsertprogrammet kan
ses på RSO:s hemsidor och föreningens medlemsförmåns sidor. Biljetter kan köpas på Ticketmasters
försäljningsställen, då tillkommer en serviceavgift
på 3–3,50 € / biljett. Biljettförsäljningen i Musikhuset debiterar ingen serviceavgift. Visa upp ditt
medlemskort i papper eller mobilt vid kassan för
att utnyttja förmånen.
UNISPORT-SÄSONGSKORT – SPARA 132 €

Unisport grundades redan år 1967 och är Helsingfors universitets, Hankens och Aalto universitetets
gemensamma motions- och välfärdsorganisation
som fungerar på sex universitetscampus. Hos oss
kan alla motionera, från nybörjare till garvade
träningsveteraner. För dem som gillar motionsgrupper erbjuder vi över 40 motionsklasser från
lågtröskelgrupper till mera utmanande program.
Som medlemsförmån får du UniSports säsongskort till förmånskundpriset 527 €.
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HELDAGSKORT FÖR ALUMNER

• 12 mån 527 € (norm. 659 €)
• 4 mån 200 € (norm. 235 €)
• 1 mån 55 € (norm. 65 €)
HALVDAGSKORT FÖR ALUMNER

• 12 mån 422 € (norm. 527 €)
• 4 mån 170 € (norm. 200 €)
• 1 mån 47 € (norm. 55 €)
FÖR ALUMNER REKOMMENDERAR UNISPORT

UniSports kurser ger dig möjlighet stifta bekantskap med nya idrottsformer och hitta inspiration
i ditt motionerande. Vi ordnar över 100 olika
motionskurser årligen, till exempel:
• Virtualkurser
• Yoga, pilates och vuxenbalett
• Gymkurser, bland annat. grundutbildning i Cross
Training och Gymstart
• Personliga tränare med mindre grupper, bland
annat Pysyvästi kuntoon, Tehokiinteytys
• Utomhusträning och bollspelskurser mm.
Från gång till löpning och grundkurs i tennis

• UniSport Gloet (Universitetsgatan 4): centrums
största gym, motionsgrupper, inomhuscykling,
massage, personliga tränare
• UniSport Gumtäkt (Väinö Auers gata 11): gym
och motionsgrupper, bollsporter, massage samt
personliga tränare
• UniSport Meilans (Zaidagatan 9): gym med
naturligt ljus, motionsgrupper och inomhuscykling,
massage, personliga tränare
• UniSport Otnäs (Otstranden 6): gym i två vå
ningar, motionsgrupper, gott om boll- och racket
spelturer, samt massage och personliga tränare
• UniSport Tölö (Norra Hesperiagatan 25): själv
betjäningsgym öppet mån–sön 5.00–24.00,
personliga tränare
• UniSport Vik (Vårgatan 2): motionsgrupper,
bollsport och racketspelturer i två salar

och fyll i koden PROALUMNI i ”Lisää koodi”
fältet när du gör din bokning på adressen:
kampcollectionhotels.com. Förmånen inkluderar
hotellfrukost och är giltig fram till den 30.4.2021.

ALUMNFUKS – SPARA 452€

Ifall det är två år eller mindre sedan du utexaminerats är du AlumnFuks, och får säsongskortet
till personalpriset 207€ / år (norm. 659 €), samt
kurser och massage till förmånskundpris (förmånen innehåller inte plan- och salhyror). En avgiftsfri
semestermånad för ett säsongskort på 12 månader
gäller inte AlumnFukser. Visa upp ditt medlems
kort och examensbevis i kassan.

CHAMPAGNE I KÄMP BAR

Specialerbjudande för medlemmar – en flaska
husets Champagne för 110 € (norm 135 €) eller per
glas 18 € (norm. 22 €). Uppvisa ditt medlemskort
och njut av förmånen.

Se noggrannare villkor och priset för övriga
tjänster i Unisports prislista. Prisen är giltiga
till 31.8.2021

KÄMP COLLECTION HOTELS
– EXKLUSIVA ALUMNFÖRMÅNER

Kämp Collection Hotels erbjuder ett brett utbud
av förstaklassiga hotell, restauranger och barer i
Helsingfors. Hotellkedjan består av flera exklusiva
hotell, bland annat Helsingfors första femstjärniga hotell Hotel Kämp, Hotell St. George och
boutiquehotellen Hotel Haven, Klaus K Hotel och
Lilla Roberts. Kämp Collcetion Hotels välkomnar
varmt Alumnföreningens medlemmar att njuta av
förmåner och historiskt fina stunder.

ÖVERNATTNING I KÄMP COLLECTION HOTELS

Du får 25 % rabatt på ett hotellrum (dagens pris) i
samtliga Kämp Collections Hotels hotell. Välj logi

VÄLMÅENDE STAYCATION PÅ HOTEL ST. GEORGE
FÖR TVÅ TILL MEDLEMSFÖRMÅNSPRISET 400 €

Hotellpaketet innehåller: Övernattning i Serenity-
rum, Tillgång till SPA-avdelningen St. George Care,
Två behandlingar eller massage per bokning, Frukost och Wi-fi, Uppgradering av hotellrum enligt
tillgänglighet och sen utcheckning klockan 14.00.
Boka ditt rum på Hotel St. Georges hemsida och
fyll i koden PROALUMNI i fältet ”Yhtiö/tarjous
koodi”. Förmånen är giltig fram till den 30.4.2021
och gäller övernattningar mellan sön–tors.
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FLERA KOMMUNI
KATIONSKANALER
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LÖYTÄNYT
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MIKRO-OR
22.4.2
TORSTAINA
KELLO 17–18,
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SUORATOIS
ASTA
TIEDEKULM
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MEDLEMSBREVET

Medlemsbrevet skickas till alla
medlemmar i Alumnföreningen i
början av året samt till nya medlemmar kontinuerligt. Medlemsbrevet ger dig en överblick över
verksamheten 2021.

Det lönar sig att regelbundet
kolla i medlemskortsapplikationen eftersom applikationen inte
meddelar om nya uppdateringar automatiskt (push-notiser).
På föreningens webbsida hittar
du ytterligare information, svar
på vanliga frågor och instruktioner för hur du laddar ner kortet.
Medlemskortet i papper postas
i slutet av januari till medlemmarna samt till nya medlemmar
kontinuerligt.
HEMSIDOR

På föreningens hemsida
alumnforeningen.fi hittar du
hela årets programutbud med
anmälningsinstruktioner samt
information om medlemsförmåner, tjänster och kontorets
kontaktuppgifter.

MEDLEMSKORTET

Du kan ladda ner det mobila
medlemskortet då du betalat
medlemsavgiften för år 2021 på
nätet via din personliga registerlänk. Efter betalningen flyttas
du automatiskt till en webbsida
där du kan ladda ner det mobila
medlemskortet. Kortet sparas
som en ikon på din mobiltelefonskärm. Med kortet kan du
behändigt påvisa ditt medlemskap i föreningen och ta del av
medlemsförmåner som erbjuds
av t.ex UniCafe, UniSport, Gaudeamus och andra samarbetspartners. Kortet finns alltid med
dig och uppdateras automatiskt.
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FÖLJ ALUMNFÖRENINGEN

på Twitter @Alumniyhdistys och
på Instagram @Alumniyhdistys

FACEBOOK

Gilla, följ och diskutera på Alumnföreningens Facebook-sida som
har över 2100 medlemmar.
facebook.com/Alumniyhdistys

LINKEDIN

Alumnföreningen har en sluten

LinkedIn-grupp för diskussioner
om arbete och karriär. I gruppen
erbjuder medlemmarna varandra
och studerande arbetsplatser,
praktikplatser, mentorering och
goda råd för arbetssökning. Genom Alumni Ambassador-tjänsten kan du få tips och information
om sysselsättning. Till gruppen
godkänns alla medlemmar i
Alumnföreningen. Över 1100
experter från olika områden är
redan registrerade.
linkedin.com/groups/8431519

MÄSSOR, EVENEMANG
OCH MEDIA

Alumnföreningen besöker
mässor, presenterar sig i olika
samarbetspartners kommunikationskanaler, branschtidningar
och andra medier samt på universitetets och fakulteternas evenemang och i samarbetsprojekt.
Känner du till ett evenemang där
vi borde synas?

E-POST

Föreningen informerar om aktuella frågor och evenemang främst
per e-post. Våra meddelanden
är koncisa, så att du med ett
ögonkast kan se om innehållet är
relevant för dig. För att Alumnföreningen skall kunna erbjuda
dig rätt slags kommunikation
rekommenderar vi att du fyller i
dina intresseområden i registret
via din personliga länk. Du hittar
de olika valen i registret under
rubriken Jag är intresserad av

UPPDATERING AV UPPGIFTER

Du kan lätt uppdatera dina uppgifter och dina intresseområden via
webbsidorna: alumniyhdistys.fi/
uppdaterakontaktuppgifter
Din personliga länk hittar du
också i den e-post som du fått med
rubriken Medlemsavgift 2021 och
uppdatering av kontaktuppgifter
eller om du är en ny medlem med
rubriken Välkommen som medlem i
Alumnföreningen.
JAG ÄR INTRESSERAD AV

□ Vetenskapliga föreläsningar och
seminarier

□ Nätverkande och fester
□ Arbete och karriär
□ Kulturevenemang
□ Samhälleliga frågor
□ Hälsa och medicin
□ Miljö och hållbar utveckling
□ Ekonomi och näringsliv
□ Alumnresor
□ Motion
□ Alumnprodukter och erbjudanden
□ Akademiskt volontärarbete
Vi skräddarsyr vår kommunikation
enligt dina val.

ALUMNIKAUPPA.FI
I nätbutiken säljs alumnprodukter som adresser
och evenemangsbiljetter. Digitala produkter, som
biljetter, skickas till din e-post efter att beställningen
är gjord. Övriga produkter kan avhämtas från
Alumnföreningens kontor. Se avhämtningstiderna
i samband med uppköpet i nätbutiken.
Den senaste produkten i sortimentet är boken
Vanha Palaa!, som berättar om Gamla studenthusets
vilda årtionden 1969–1993. Den nya generationen
förändrade den finska kulturen inom musik, dans,
litteratur, bildkonst och teater. Bokens redaktörer
är Outi Popp och Asko Mäkelä.

VANHA PALAA!
BOK
10€

ALUMNPINS

I ALUMNIAJATUS-BLOGGEN

10€

skriver föreningens medlemmar
om aktuella frågor. Bloggen
uppdateras var tredje fredag.
alumniyhdistys.fi/blogi
TANKAR VÄRDA ATT DELA

Alumnföreningen delar med jämna
mellanrum intressanta inspelningar
om aktuella ämnen med rubriken:
Tankar värda att dela (Jakamisen
arvoinen ajatus). Detta möjliggör
att medlemmar kan följa med
Alumnföreningens och dess
samarbetspartners evenemang
oberoende av tid och rum.

SAT SAPIENTI
GRAVERAT
VINGLAS / 6 ST
69 €

ALUMNTYGKASSE
5€

#SMARTATYPER
@ALUMNIYHDISTYS
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MEDLEMSKAP
OCH BETALNING
MEDLEMSFORMERNA i Alumnföreningen är:

ständigt medlemskap, tre års eller ett års medlemskap. Dessutom kan två alumner som bor i
samma hushåll välja ett gemensamt parmedlemskap. Medlemskapet är personligt, men parmedlemmar får endast en årgång av tidningen
Yliopisto och ett exemplar av medlemsbrevet.
Då du betalar din medlemsavgift kan du
också välja ett medlemskap i en eller flera
av de alumngrupper som står till buds. De
självständiga alumngrupperna representerar
olika läroämnen som Soc&Koms vänner rf eller
intresseområden som Promotionens vänner.
Du blir medlem i gruppen då du väljer den i
samband med betalningen. Om gruppen är
avgiftsbelagd kan du betala båda medlems
avgifterna på nätet och därmed spara på såväl
dina egna som föreningarnas kostnader. Läs
mera på sidorna 32–33.
alumnforeningen.fi/alumngrupper

MEDLEMSAVGIFTEN kan betalas med nätbankskoder från alla banker som verkar i
Finland. Över 75 % av medlemmarna betalar avgiften elektroniskt. Vi har skickat dig
din personliga registerlänk för betalning av

medlemsavgiften per e-post med rubriken
Medlemsavgift 2021 eller om du är ny medlem
Välkommen som medlem av Alumnföreningen.
Ifall du inte hittar meddelandet så skickar
vi den på nytt. Ta kontakt via e-post med
rubriken Medlemsavgiftslänk på adressen
hu@alumnforeningen.fi. De medlemmar som
inte har e-post kan betala avgiften till föreningens konto Nordea FI 31 1011 3000 2048 25.
Använd det personliga referensnumret som
anges på fakturan eller skriv ”förnamn / efternamn / födelsedatum” i meddelandefältet.
Därmed kan vi försäkra oss om att betalningen
registreras rätt.
alumnforeningen.fi/medlemskapsformer

TIDNINGEN YLIOPISTO I TRYCK

De medlemmar som önskar sig en årgång
av tidningen Yliopisto i tryck, får den till
rabattpris 30 € (normalt 45 €) / årgång.
Prenumerationen betalas i samband med
medlemsavgiften. Den tryckta tidningen ingår
inte i AlumnFuksmedlemskapet. Årets första
nummer levereras åt alla medlemmar obe
roende av medlemskapsform.

FUKS

Dina år som studerande vid Helsing
fors universitet kanske lider mot sitt
slut, men åren som alumn vid Helsing
fors universitet kan däremot börja.
De fortsätter livet ut!
DET POPULÄRA AlumnFuksmedlem-

skapet är riktat till studerande och
alumner som nyligen utexaminerats.
Föreningen erbjuder AlumnFukserna
skräddarsydda tjänster, för att främja
sysselsättning och för att skapa nätverk med möjliga arbetsgivare, som till
exempel Alumni Ambassador-tjänsten.
AlumnFukserna får även en tilläggs
rabatt på säsongskortet till UniSport.
De alumner, som avslutat sina studier
för mindre än två år sedan, samt alla
nuvarande studerande vid Helsingfors
universitet är AlumnFukser. Studierätt räcker inte utan du bör ha varit
inskriven vid universitetet år 2019 eller
senare. AlumnFuks medlemskapet
kostar 20 € / kalenderår.

MEDLEMSAVGIFT

Medlem

TRE ÅR

ETT ÅR

MEDLEM

2021–2023

2021

500 € (+30 €/år)

117 € (207 €)

39 € (69 €)

500 €/pers

177 € (267 €)

59 € (89 €)

Parmedlemskap
AlumnFuks

Priset inom parentesen gäller, ifall du väljer tidningen yliopisto i tryck.
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20 €

DET STÄNDIGA MEDLEMSKAPET i
Alumnföreningen är i kraft
under resten av ditt liv. Ett ständig
medlemskap motsvarar 13 års
medlemsavgifter. Som ständig
medlem sköter du ditt medlemskap
i skick på en gång och får special
inbjudningar till vissa tillställningar
och reserverade platser till Alumn
Forum: Årets Alumn 2021 Mika
Salminens föreläsning torsdagen
22.4.2021 (ifall det är möjligt att
träffas in persona).
SOM STÄNDIG MEDLEM stöder du
föreningens solvens och Alumn
verksamhetens framtid. Avkast
ningen är tillräcklig för att täcka alla
tjänster till de ständiga medlemmar
na och ge ett inflationsskydd.
HUR?

alumnforeningen.fi/medlemsformer

STÄNDIG

STÄNDIGT

ALUMN?
Ifall du har fått studierätt
eller varit anställd vid
Helsingfors universitet
är du dess alumn och
kan bli medlem i Alumn
föreningens gemenskap
på över 6 000 medlemmar.

Betala ständigmedlemskapet
á 500 € till kontot
Helsingin yliopiston alumni ry
Nordea FI 31 1011 3000 2048 25.
Skriv ditt namn och födelsedatum
i meddelandefältet.
alumnforeningen.fi/medlemsformer
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LINDA TAMMISTO

KONTORET
Ville Sinnemäki
Verksamhets
ledare

Jenny Österman
Kundkontaktchef

BLI MEDLEM

Joel Eklund
Ansvarig för
medlemsservice

Delta, nätverka, stöd och spara!
Oberoende av var du befinner dig i ditt
liv eller vilken din kontakt till universitetet
är, erbjuder Alumnföreningen alltid ett
medlemskap som passar dig.
SOM MEDLEM FÅR DU:

• ett unikt tvärvetenskapligt program som innehåller
över 50 seminarium, föreläsningar, kulturevenemang
resor och fester
• en årgång av tidningen Yliopisto till förmånspris,
specialprogram på kulturevenemang, rabatter
på tidningar, böcker, kurser, mat, dryck och
idrottstjänster
• en möjlighet att utnyttja och delta i den
mångsidiga verksamheten: du kan nätverka med
över 6000 alumner, vara volontär och stöda
sysselsättningen av studerande
• en chans att påverka universitetet och dess framtid

Dina år som alumn kan börja nu,
och de fortsätter resten av livet!

POSTADRESS

Alumnföreningen,
PB 4, 00014
Helsingfors universitet
BESÖKSADRESS
Porthania, Universitetsgatan 3,
3.vån, rum 362
E-POSTADRESS

hu@alumnforeningen.fi
hy@alumniyhdistys.fi
uh@alumniassociation.fi
TELEFON

+358 50 448 4120
(vardagar 13–15)
WEBBSIDOR

alumniyhdistys.fi
alumnforeningen.fi
alumniassociation.fi
#SMARTATYPER

facebook.com/alumniyhdistys
linkedin.com/groups/8431519

Du kan enkelt bli medlem i Alumnföreningen vid
Helsingfors universitet på föreningens webbplats:
alumnforeningen.fi eller genom att skicka e-post
till hu@alumnforeningen.fi eller ringa oss
på numret +358 50 4484120.
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VEIKKO SOMERPURO

AKADEMISKT
VOLONTÄRARBETE
har mycket
specialkunnande som kan gynna universitetet. Fören
ingens kontor kopplar ihop rätt personer med de olika
volontäruppdragen. Varje uppgift har en uppgiftsbe
skrivning. Uppdragen är mångsidiga par-, team- eller
individuella uppgifter. Man ställer sig till förfogande
under ett år och efter slutfört uppdrag kan du be om
arbetsintyg. Medlemmarna i föreningen gjorde över
1000 timmar volontärarbete under år 2019. De
medverkade som volontärer i olika samarbetsprogram, arbetsgrupper, fakulteter och hjälpte dessutom till på föreningens kontor och evenemang.
Volontärarbetet inkluderar bland annat strategiskt
planeringsarbete, företagssamarbete, mentorering,
föreläsningar, registerarbete och korrekturläsning. ■
MEDLEMMARNA I ALUMNFÖRENINGEN
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ANMÄL DIG SOM FRIVILLIG
och tala om för oss vilket
volontärarbete du är intresserad
av att göra år 2021. Du stöder
nuvarande och tidigare studerande
och främjar föreningens strategiska
målsättningar.
alumnforeningen.fi/
akademiskt-volontararbete
eller ring +358 50 4484120

