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Alumniyhdistys on vahva akateeminen
yhteisö, ja alumnit ovat tärkeä osa
yliopistoperhettä. Jäsenenä löydät
uudelleen vanhat hyvät ystävät ja luot
vahvat siteet toisiin alumneihin ja
yliopistoon. Yhdistys tarjoaa runsaasti
tapahtumia, jäsenetuja ja palveluja.
Osallistu, verkostoidu, tue ja säästä!
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oronakriisi on tehnyt kuluneesta vuodesta erittäin poikkeuksellisen. Lääketieteen alumnina
toivon, että suomalaisten kärsivällisyys vielä kestää ja
jaksamme sinnitellä koronamoodissa kunnes rokotekattavuus on saatu riittävälle tasolle.
Sen jälkeen voimme jälleen lähteä turvallisin mielin alumnirientoihin tapaamaan kasvokkain muita
mielenkiintoisia Helsingin yliopiston kasvatteja.
Olemme yhdistyksenä kunnioittaneet viranomaissuosituksia, ja tavanomaista alumniohjelmaa on ollut
niukasti. Katseemme on vahvasti kriisin jälkei
sessä ajassa. Tulevaa ohjelmaa suunnitellaan koko
ajan ja sitä aletaan toteuttaa heti kun mahdollis
ta. Laadukkaat virtuaalitapahtumat korvaavat tällä
hetkellä fyysiset tapaamiset. Paljon kaivatut matkat
suuntautuvat puolestaan tänä vuonna kotimaahan.
Silti ei niin paljon pahaa, ettei jotain hyvääkin.
Digiteknologia on ottanut maailmanlaajuisesti hurjan loikan. Teknologia on mahdollistanut siirtymisen ennennäkemättömän laajaan etätyöskentelyyn
ja -opiskeluun. Ruokakin ostetaan yhä useammin
verkosta ja lääkäriä tavataan etäyhteyden kautta. Ulkomaanmatkailurajoitukset ovat piristäneet kotimaanmatkailua. Korona-ajan varjopuolina on ollut
taloudellisen ja liiketoiminnallisen ahdingon lisäksi
yksinäisyyden ja masennuksen selvä kasvu ja väestön
eriarvoistuminen. Korona ei siis ole kohdellut ihmisiä
suinkaan tasapuolisesti.

Alumniyhdistys on järjestänyt viimeisen vuoden
aikana tapahtumansa pienimuotoisesti viranomaissuositusten mukaan, alkuun 50 hengelle ja sitten 10
hengelle, ja loput ovat voineet olla mukana virtuaaliyhteyksien kautta. Yllättäen kokonaisosallistujamäärä on tällöin monin paikoin kohonnut ennätyksellisen suureksi. Verkon kautta on matala kynnys
osallistua tapahtumiin. Rajoitusten vallitessa kaikki
tapahtumat, vaikka sitten etänä, tuovat kaivattua piristystä arkeen.
Virtuaalitapahtumien suosio on ollut yhdistykselle tärkeä opetus. Sujuviin etäyhteyksiin panostamme
senkin jälkeen, kun olot toivottavasti taas normalisoituvat.
Alumniyhdistys haluaa yhä kehittää ja syventää
yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa. Olemme
yliopiston arvostama kumppani, ja ilman Helsingin
yliopistoa emme olisi alumneja. Me alumnit olemme kaikkialla kotiyliopistomme lähettiläitä. Olemme aina käytettävissä alma materimme hyväksi sekä
auliita auttamaan vastavalmistuneita pääsemään alkuun työurallaan.
Yhdessä eteenpäin kohti valoisampia aikoja! ■
Leena Niemistö
hallitusammattilainen, bisnesenkeli
Alumniyhdistyksen valtuuskunnan puheenjohtaja
lääketieteen alumni
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ALUMNIYHDISTYKSEN HALLITUS
TOIMIKAUDELLA 2021

YLIOPISTON TERVEHDYKSEN
ESITTÄÄ TÄNÄ VUONNA
YLIOPPILASKUNTA

• Tietokirjailija ja tiedetoimittaja Marjo T. Nurminen (pj)
• Ylilääkäri Jan Schugk, Varma (varapj)
• Yliasiamies Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto

Eero Kärki

• Väitöskirjatutkija Ville Aula, London School of Economics and Political
Science
• Johtaja Riikka Heikinheimo, Elinkeinoelämän keskusliitto UUSI
• Eläinlääketieteen tohtori Tuula Honkanen-Buzalski
• FT Tarja Kohila
• Asianajaja Eero Kärki, Bird & Bird Asianajotoimisto Oy UUSI
• Lääkintöneuvos Kristiina Mukala, Sosiaali- ja terveysministeriö UUSI
• Toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski, Suomen Tekstiili & Muoti ry UUSI

Kristiina Mukala

• FT (kasvatustiet.), FM (humanistinen) lehtori (emer.) Sinikka Sahi,
Helsingin normaalilyseo
• Johtaja Tuomas Salusjärvi, Valion Growth Business and R&D

INHIMILLISEMPIÄ JA
KESTÄVÄMPIÄ RATKAISUJA

R

akkaat alumnit!
En halua vaatia kuuta taivaalta, vaan tässä
lievästi sanottuna oudossa maailmantilanteessa toivon vilpittömästi jokaiselle alumnille paljon voimia
ja merkityksellisyyttä siihen, mitä ikinä teetkään.
Mennään kuitenkin suoraan asiaan. Korona
pandemia on asettanut isoja haasteita sekä yliopisto-
opetukselle että opiskelijoiden yhteisöllisyydelle.
Syrjäytymisen vaara on suuri ja paine opinnoista
suoriutumiselle tavoiteajassa tavallistakin haasteellisempaa erityisesti uusille opiskelijoille, jotka eivät
edes tiedä opiskeluajan riemuista poikkeusajan ulkopuolella.
Korona-aikana suuria muutoksia voi tapahtua
hyvink in pienellä varoitusajalla ja on tärkeää, ettei
opiskelijan ääntä, oikeuksia ja hyvinvointia laiminlyödä. Tämä tilanne kokonaisuudessaan vaatii erityishuomiota ja priorisointia koko yliopistoyhteisöltä.
Sitten huomio kuntapolitiikan kiemuroihin! Toivomme kaikkia alumneja avuksemme puhumaan
kuntavaalien alla sen puolesta, että Helsingissä ja
pääkaupunkiseudulla olisi opiskelijoiden hyvä olla.
Opiskelijoiden kuormituksen lisääntyminen on
näkynyt mielenterveysongelmien huolestuttavana
lisäänt ymisenä, ja mielenterveyspolitiikan osalta
tarvitaankin asenne- ja rakennemuutosta.
Mielenterveydestä puhutaan lähinnä ongelma
4
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ALUMNIYHDISTYKSEN VALTUUSKUNTA
TOIMIKAUDELLA 2021
Marja-Liisa Niinikoski

• Hallituksen puheenjohtaja Leena Niemistö, Suomen kansallisooppera
ja -baletti (pj)

lähtöisesti, kun inhimillisempi ja kestävämpi ratkaisu olisi tehdä ennaltaehkäisevää ja ennen kaikkea
mielenterveyttä edistävää politiikkaa. Toki tässä hetkessä on syytäkin puhua mielenterveyden oireilusta.
Korona on eskaloinut jo valmiiksi huolestuttavaa
nuorten ja opiskelijoiden mielenterveystilannetta.
Palvelut on saatava kuntoon ja mielenterveys tulisi
nähdä voimavarana, johon jokaisella on oikeus.
Mielenterveystavoitteiden lisäksi tavoitteenamme
on saada lisää opiskelija-asuntoja ja panostuksia
joukkoliikenteeseen, erityisesti ympäristöystävällisiin
raideliikenteen yhteyksiin. Olisimme todella kiitollisia, jos näihin edellä mainittuihin tavoitteisiin saisimme teidän tukeanne ja osaamistanne.
Te alumnit olette meille suuri rikkaus. Järjestömuisti on usein niin lyhyt, ettei nykytoimijoilla ole
välttämättä lainkaan tiedossa, keitä kaikkia hienoja
tyyppejä on ponnahtanut heidän omasta yhteisös
tään. HYYn ja Alumniyhdistyksen yhteistyöllä
haluamme tarjota teille jatkossa entistä parempia
mahdollisuuksia jakaa omaa osaamistanne opis
kelijoiden hyväksi.
Mukavaa alkanutta vuotta ja voimia kevääseen! ■

• Konsernijohtaja Alexander Bargum, Algol (1. varapj)
• Varatuomari Taisto Hujala, luvan saanut oikeudenkäyntiasiamies, yrittäjä
(2. varapj)
• Professori Maria Fredriksson-Ahomaa, Helsingin yliopiston Elintarvike
hygienian ja ympäristöterveyden osasto UUSI
• Metsänhoitaja Marja Hilska-Aaltonen
• Koulutuspäällikkö Sami Heistaro, Suomen Lääkäriliitto UUSI
• Asiamies / johtava asiantuntija Carmela Kantor-Aaltonen, Suomen

Teemu Laajasalo

Bioteollisuus ry ja Kemianteollisuus ry
• Helsingin hiippakunnan Piispa Teemu Laajasalo UUSI
• Puheenjohtaja Erkki Liikanen, HGSE:n ja ajatuspaja Bruegelin johtokunta UUSI
• Hallitusammattilainen, varatuomari Ritva-Liisa Luomaranta
• Tutkimusprofessori Mika Maliranta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto
• Koulutusjohtaja Heljä Misukka, OAJ
• Toimitusjohtaja Mikko Myllykoski, Heureka UUSI

Erkki Liikanen

• Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom, Loviisan Kaupunki UUSI
• Johtaja Mari Pantsar, kestävyysratkaisut, Sitra
• Chief Matchmaker & Senior Advisor, partner Jari Pitkälä, Bravedo Oy
• Kirkkoneuvos Leena Rantanen, Kirkkohallitus, eläkeläinen 1.2.2021 alkaen
• FT Pekka Sauri, yrittäjä UUSI
• Keskustakirjaston johtaja Anna-Maria Soininvaara, Keskustakirjasto
• Liiketoimintajohtaja Mikko Surakka, Pharmia Oy
• Suurlähettiläs Teemu Tanner, Suomen suurlähetystö Pariisi

Jessika Isomeri
Hallituksen puheenjohtaja 2021

Jan D. Oker-Blom

• Toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu, Säätiöt ja rahastot ry
• Väitöskirjatutkija, FM Pia Widén

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
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SUHTEELLISUUDEN
TAJUINEN VIROLOGI
Vuoden Alumni, THL:n terveysturvaajatosaston johtaja Mika Salminen muistuttaa,
että pandemian hallinnassa pitää tarkasti
punnita hyötyjä ja haittoja.
Teksti Antti Kivimäki

M

ika Salmisesta tuli keväällä
Suomen kuuluisin virologian
dosentti. Terveyden ja hyvin
voinnin laitoksen (THL) terveysturvaa
jat-osaston johtajana hänen tehtävänään oli tiedotustilaisuuksissa selittää
kaikelle kansalle, miksi koronaviruksen
leviämistä vastaan taistellaan niin kuin
taistellaan.
Kyseessä oli ensimmäinen suuri epidemia sosiaalisen median aikakaudella. Yhtäkkiä koko Suomi tuntui olevan
täynnä kilpailevia epidemiologeja, jotka
haastoivat Salmisen siinä, miten kriisiä
oikeasti pitäisi hoitaa.
– Aluksi se ahdisti. Sitten sen kanssa
oppi elämään. Jokaista heittoa ja kritiikkiä ei tarvitse ottaa henkilökohtaisesti,
Salminen sanoo.
– Pyrin esittämään asian niin hyvin
kuin käytettävissä olevalla tiedolla
on mahdollista. Ei silloin voi ihan

6
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metsään mennä, ja jos menee, niin
sekin on sallittava itselleen. Pitkässä
kriisissä väistämättä tapahtuu virheitä ja
niistä täytyy oppia.
Salminen huomauttaa, että ulkopuolelta voi helposti heittää kaikenlaisia
ehdotuksia ja koepalloja, mutta viranomaisen täytyy punnita, miten toimet
ja määräykset käytännössä toteutetaan
ja mitä kaikkia mahdollisia seurauksia
niillä on.
Voisiko ”kilpailevien epidemiologien”
suuri määrä johtua some-aikakauden
lisäksi siitä, että aiempaa suurempi osa
väestöstä on saanut akateemisen koulutuksen ja he siksi kokevat jonkinlaiseksi
moraaliseksi velvollisuudekseen ratkaista tiedollisesti tämä kriisi?
– Tuo voi pitää paikkansa. Akateemisessa maailmassahan ihmisiä opetetaan kyseenalaistamaan totuuksia ja
kannustetaan oman järjen käyttöön. →

Opiskellessaan
mikrobiologiaa Mika
Salmisesta kiinnos
tavimpia olivat
”pienet asiat, joita
ei voi paljain silmin
nähdä”. Myöhemmin
hän vaihtoi näkö
kulmansa epidemiologiaan, jossa viruksia
tarkastellaan yhteiskunnallisesti kaikki
mahdolliset näkö
kulmat huomioiden.
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Siitä voi syntyä tietynlainen hybris, että
on kaikkeen pystyvä renessanssi-ihminen, Salminen vastaa.
– Mutta eihän se tietenkään niin
mene. Tuolloinhan spesialisteja ei tar
vittaisi vaan kuka tahansa voisi tuos
ta vain mennä ydinvoimalaan töihin
tai ryhtyä lentokoneinsinööriksi.
vuonna 1965 Helsingin Pitäjänmäellä ja asui lapsuutensa
Helsingissä ja Espoossa.
– Varmaan olin nörtti. Olin kiinnostunut sekä luonnosta että luonnontieteistä ja katsoin ees taas kaikki
meritutkija Jacques-Yves Cousteaun
dokumenttielokuvat.
Isoäidin isä oli työskennellyt nykyisen Luonnontieteellisen museon
paikalla 1870–1928 toimineen venäläisen alakoulun, Aleksanterin kimnaasin
rehtorina. Isoäidillä oli paljon vanhoja
luonto- ja maantiedekirjoja, joita hän
näytti pienelle Mikalle.
Äidin kertoman mukaan Mika olikin
kansakouluikäisenä ilmoittanut aikovansa ”opiskella niin pitkälle kuin mahdollista eli tohtoriksi asti”.
Aluksi Salminen aikoi meribiologiksi,
mutta tajusi pian, että pienen Suomenlahden rannalla sillä tiellä on vaikea
edetä kovin pitkälle.
– Sitten kiinnostuin genetiikasta.
1980-luvulla ymmärrys siitä, kuinka
geenit rakentavat organismeja, kehittyi
kovaa vauhtia, Salminen kertoo.
Hän aloitti mikrobiologian opinnot
Helsingin yliopiston silloisessa matemaattis-luonnontieteellisessä tiede
kunnassa vuonna 1984.
– Mikrobiologia oli myyty meille
geeniteknologian sovelluksena niin, että
se valmentaisi kloonaukseen ja biotekniikkaan. Ei se ihan sitä ollut.
Eräs vanhempi opiskelija vinkkasi
Salmiselle, että mikrobiologian
rinnalle kannattaa ottaa laajoiksi
sivuaineiksi biokemia ja perinnölli
syystiede. Salminen seurasi ohjetta ja
panosti tuohon kolmikkoon.
– Alat tukevat sopivasti toisiaan. Jos
SALMINEN SYNTYI
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on kiinnostunut siitä, miten geneetiikka
ohjaa organismeja ja niiden kehitystä,
pitää ymmärtää näitä kaikkia, Salminen
kertoo.
– Lapsuuteni luontokiinnostus lähti
siis aika tekniselle puolelle. Opiskelu
kaverin kanssa vitsailimme, että organismi on riittävän kiinnostava tutkimuksen
näkökulmasta jos se on niin pieni, että
sitä ei voi paljain silmin nähdä.
Sikäli kiinnostus makroluontoonkin
on säilynyt, että Salminen pitää julkisesti esiintyessään mielellään rinnassa YK:n
kestävän kehityksen tavoitteista muistuttavaa kirjavaa rintamerkkiä.
peruskurssilla opiskelijat saivat tehtäväkseen eristää luonnosta
mikrobin. Salmisen askareeksi lankesi meressä elävä bakteeri, joka happea saadessaan pilkkoo sokeria ja tuottaa näin valoa.
– Sillä oli hauska tehdä kokeita ja katsoa, kun se loistaa pimeässä.
Ikävämmät muistot jäivät pakollisilta
koe-eläinkursseilta. Elävästä rotasta piti
ottaa sydänpunktiolla verinäytteitä ilman
anestesiaa. Parimillisellä ruiskulla pistettiin rintalastan läpi. Sen jälkeen neula ei
saanut mennä sydämen läpi, koska eläin
olisi kuollut, vaan vain sydänpussin läpi.
– Siinä meinasi lähteä jalat alta, mutta
suoriuduin kuitenkin. Tajusin tehneeni
hyvän valinnan, kun en ryhtynyt lääkäriksi. Suoritin eläinfysiologiasta vain
MIKROBIOLOGIAN

pakolliset kurssit ja jätin alan niille,
jotka siihen paremmin sopeutuivat.
1980-luvun lopulla elettiin Suomessa
juppikautta. Mikrobiologian opiskelijoihin mahtui monenlaista porukkaa,
mutta ainakaan tiukimmat jupit eivät
laitokselle eksyneet.
Myös professoreista monet olivat
suuria persoonia. Professori Mirja
Salkinoja-Salonen oli kuulu työteliäisyydestään mutta myös siitä, että
hänen työhuoneeseensa oli vaikea päästä sisälle, koska lattia oli aivan täynnä
korkeita artikkelipinoja.
– Silloin ajateltiin, että biotek
niikka olisi seuraava suuri teollisen
vallankumouksen ala, joka ratkaisee
monta ongelmaa ja tuottaa Suomeen
uutta bisnestä. Se oli optimismin ai
kaa, Salminen kertoo.
– Samalla hi-virus levisi maailmalla
ja Suomessa. Ilmassa oli pelkoa ja paniikkia, samoja sävyjä kuin nykyisenä
korona-aikana.
Opiskelijaelämään Salminen osallistui lähinnä käymällä oman ainejärjestönsä Spektrumin bileissä sekä
Nylands Nationin ja Hankenin bileis
sä. Ainejärjestöjuhlia järjestettiin
yhteistyössä ja muiden aineiden pääaineilijoita kutsuttiin mukaan, jotta
eri alojen opiskelijat voisivat tutustua
toisiinsa – ja solmia romansseja myös
kotipesänsä ulkopuolella.
Salminen ei kuulunut poliittisiin
järjestöihin eikä osakuntiin. Ainejärjestöbileisiinkään hän ei opiskeluiltaan
kovin aktiivisesti osallistunut. Osin
tähän oli syynä se, että lukiokavereista
Gymnasiet Grankulla Samskolasta
oli muodostunut tiivis kaveriporukka

MIKA SALMINEN
•M
 ika Salminen syntyi Helsingissä
helmikuussa 1965
•H
 elsingin yliopiston virologian
dosentti
•T
 erveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
(THL) terveysturvaajat-osaston
johtaja.
•V
 astannut koronakriisin viranomais
tiedotuksesta.
•A
 loitti mikrobiologian opiskelun
Helsingin yliopistossa syksyllä 1984.
•V
 äitteli vuonna 1994. Englanninkielinen
artikkeliväitöskirja käsitteli ykkös
tyypin hi-viruksen esiintymismuotojen
geneettisiä alatyyppejä.
•T
 yöskenteli 1994–1996 post-doc
tutkijana Yhdysvaltain armeijan Walter
Reed -sairaalan siiviilipuolen tutkimusinstituutissa ja kehitti menetelmiä, joilla voitiin ensimmäistä kertaa helposti
PCR:n avulla kloonata kokonainen
hi-virus.
•T
 yöskenteli vuosina 2009–2012
Tukholmassa Euroopan tautienehkäisyja -valvontakeskuksessa ECDC:ssä
osastonjohtajana vastuualueinaan
muun muassa veriteitse tarttuvat
seksitaudit. Sikainfluenssapandemian
aikana hän toimi kriisijohtajana.
•H
 arrastaa valokuvausta.

→

”Akateemisessa maailmassahan ihmisiä
opetetaan kyseenalaistamaan totuuksia
ja kannustetaan oman järjen käyttöön.”
ALUMNIYHDISTYS | JÄSENKIRJE 2021
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ja Salminen vietti yliopistovuosinaan
enemmän aikaa heidän kanssaan.
opiskelua
Salminen suoritti myös virologian kurssia Haartman-instituutissa ja kiinnostui virologiasta. Gradunsa hän teki
hi-viruksen uusista alatyypeistä. Hän
valmistui maisteriksi 1990, jatkoi samoilla teemoilla väitöskirjaan Suomen
Akatemian rahoituksella ja valmistui
tohtoriksi 29-vuotiaana vuonna 1994.
– Mikrobiologian puolella alettiin
tajuta, että muualta biologiasta juontunut lajinmäärityssysteemi ei sovellu
viruksiin ja bakteereihin. Monet eri lajeiksi katsotut eliöt olivat genetiikkansa
puolesta pikemminkin vain variantteja
toisistaan.
Salminen löysi suomalais-ruotsalais-
etiopialaisessa yhteistyöhankkeessa
uuden c-alatyypin hi-viruksesta ja suomalais-venäläis-balttilaisen yhteistyön
kautta paikallisia variantteja löytyi lisää.
Vuonna 1996 Salminen tutki huumeidenkäyttäjien parissa leviäviä hiv-epidemioita entisen Neuvostoliiton alueella.
Silmiä avaava oli vierailu Kaliningradissa, jossa sosiaalinen tilanne oli mennyt
perin kurjaksi. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen talous sakkasi. Tuli työttömyyttä, prostituutiota, viinan ja huumeiden käyttöä ja kaikkia siihen liittyviä
sosiaalisia ongelmia. Hiv- ja hepatiittivirukset levisivät nopeasti epidemiaksi
OSANA MIKROBIOLOGIAN

”Mikrobiologian puolella
alettiin tajuta, että
muualta biologiasta
juontunut lajinmääritys
systeemi ei sovellu
viruksiin ja bakteereihin.”
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suonensisäisesti huumeita käyttävien joukossa, koska puhtaita välineitä ei saanut
mistään.
– Se avasi silmäni. Kaikki ei ole pelkkää biologiaa. Ihmisten kokemat olosuhteet vaikuttavat siihen, mitä riskejä
heille syntyi. Silloin kansanterveystyö
alkoi kiinnostaa.
1990-luvun lopulla Salminen työs
kenteli THL:n edeltäjän Kansan
terveyslaitoksen (KTL) hiv-yksikön
johtajana. Hän oli monen muun ohella
mukana tuomassa Suomeen harm reduction -lähestymistapaa huumeongelman
hoitoon. Siinä ei yritetty pysäyttää huumeiden käyttöä kokonaan vaan vähentää
huumeiden käytöstä syntyviä haittoja.
Rangaistusten sijaan narkomaaneille
tarjottiin puhtaita neuloja, metadonikorvaushoitoa, neuvontaa, ruokaa ja
mahdollisuus pestä pyykkejä.
– Yhteiskunta ei heti ollut valmis
hyväksymään tällaista toimintaa, vaikka
kyse oli vain hygienian varmistamisesta
tilanteessa kuin tilanteessa, Salminen
sanoo.
-lähestymistapaa Salminen on pyrkinyt korostamaan nykyisessä koronakriisissäkin.
– Vaikka tilanne on synkkä, asioita pitää suhteellistaa. Juuri suhteellisuudentaju katoaa kriisin keskellä, hän sanoo.
– Osa ikäihmisistä ottaa varoitukset
niin kirjaimellisesti, että he eivät mene
ollenkaan ulos. Silloin heidän kuntonsa
romahtaa vaarallisen huonoksi.
Salminen muistuttaa, että paljon pahempia pandemioita on ihmiskunnan
historiassa nähty ja niistä on selvitty.
Mediassa helposti käy niin, että vain
huonot uutiset saavat tilaa. Koronasta
kin valtaosa ihmisistä selviää, suurin
osa melko lievin oirein. Toki pieni osa
myös sairastuu vakavasti.
– Länsimaiset ihmiset vain ovat tottuneet ajattelemaan, että lääketiede on
voittanut kaikki tarttuvat taudit eikä
niitä tarvitse ottaa huomioon. Siksi
varmaan koronakriisi on ollut niin kova
järkytys. ■
SAMAA HARM REDUCTION

VUODEN ALUMNIT
2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvaajat-osaston
johtaja, virologian dosentti, FT Mika Salminen

2020

Cargotecin hallituksen pj, ympäristövaikuttaja, FT Ilkka Herlin

2019

ulkomaantoimittaja, Valtiot. yo. Heikki Aittokoski

2018

Gold&Green Foods yhtiön perustaja ja teknologiajohtaja, ETT Reetta Kivelä

2017

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari, OTT h.c. Pauliine Koskelo

2016

rockmuusikko, OTK Hannu Nurmio

2015

YLEn kirjeenvaihtaja, VTM Marja Manninen

2014

VATT:n ylijohtaja, VTT Juhana Vartiainen

2013

professori, FT Laura Kolbe

2012

pääjohtaja, FT Petteri Taalas

2011

komissaari, VTM Olli Rehn

2010

professori Ph.D., FK Bengt Holmström

2009

kirjailija, psykiatri, LL Claes Andersson

2007

professori, FT Pekka Himanen

2005

OTL, OTT h.c. Jacob Söderman

2004

HTL, professori, oikeushammaslääkäri Helena Ranta

2003

piispa, TT Eero Huovinen

2002

kirjailija, FK Kaari Utrio

2001

arkkiatri, LKT Risto Pelkonen

2000

Tasavallan presidentti, OTK, FT h.c., OTT h.c. Tarja Halonen

1999

komissaari, VTM Erkki Liikanen

1998

toimitusjohtaja, VTM, DI, MSc. Jorma Ollila

1997

toimitusjohtaja, FT, dos. Jorma Kaimio

1996

FK, rouva Eeva Ahtisaari

1995

valtioneuvos, FL Riitta Uosukainen

1994

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

1993

SOL:n hallituksen pj, KT Liisa Joronen

1992

vuorineuvos, MTT Yrjö Pessi

1991

kansliapäällikkö, OTT Hannele Pokka
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SALLA NIEMI

SÄÄNNÖLLINEN
JÄSENKYSELY
ALUMNIYHDISTYS tekee säännöllisesti

JÄRJESTÖKONKARI
VILLE SINNEMÄKI ALOITTAA
TOIMINNANJOHTAJANA

F

ilosofian maisteri Ville Sinnemäki aloittaa
Alumniyhdistyksen toiminnanjohtajana huhtikuussa. Rekrytointi loksahtaa sikäli paikalleen, että
työmaa on hänelle tuttu monesta näkövinkkelistä.
Sinnemäki opiskeli Helsingin yliopistossa ranskalaista filologiaa kääntäjälinjalla ja valmistui vuonna 2006.
Opiskeluaikanaan hän toimi aktiivisesti eri opiskelijajärjestöissä, muun muassa ylioppilaskunnan hallituksessa sekä Eteläsuomalaisen osakunnan kuraattorina.
Hän toimi myös promootionsa gratistina ja opiskelijaedustajana yliopistokollegiossa sekä työskenteli opiskeluaikanaan lyhyissä pesteissä yliopiston hallinnossa.
– Humanistinen tutkinto on antanut minulle
vahvan pohjan työelämään. Kääntäjän töitä en lopul
ta ole tehnyt, mutta monissa tehtävissä tarvitaan
generalistin taitoja: muuntautumiskykyä, laaja-
alaisuutta ja kykyä omaksua nopeasti suuria tietomääriä, Sinnemäki sanoo.
12
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Valmistuttuaan Sinnemäki työskenteli muutaman vuoden HYY:n kulttuurisihteerinä. Hän tutustui Alumniyhdistyksen toimintaan, kun HYY
ja Alumniyhdistys tekivät tiivistä yhteistyötä muun
muassa alumnijuhlan järjestelyissä.
Kahdeksan viime vuotta Sinnemäki on työskennellyt Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja
Teatterikorkeakoulun opiskelijoiden muodostaman
Taideyliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerinä, joten akateemisen järjestön täysipäiväinen pyörittäminen on tuttua puuhaa.
– Ihana palata taas alma materin piiriin. Näen
Alumniyhdistyksen tulevaisuuden valoisana, vaikka koronavirus ikävä kyllä vaikeuttaakin toimintaa
vielä jonkin aikaa. Yhdistyksellä on vahva pohja ja potentiaalia vaikka mihin. Olemme yliopiston läheinen
yhteistyökumppani ja lähdemme hyvässä yhteistyössä
viemään alumnien ja sivistyksen asiaa eteenpäin. ■

mielipidekyselyitä ymmärtääkseen paremmin alumnien näkemyksiä ja mielipiteitä
kysymyksissä, jotka koskevat Helsingin
yliopistoa, yhdistyksen jäsenyyttä, ajankohtaisia tapahtumia sekä saadakseen
tietoa jäsenistöä kiinnostavista asioista ja
ajatuksista. Laaja jäsenkysely on viiden
vuoden välein tehtävä kansainvälisesti verrannollinen kysely, joka toteutettiin kesä–
syyskuussa 2016. Vuoden 2016 kyselyyn
vastasi 43 % jäsenistä (2 653 alumnia).
Yhdistys on soveltanut Net Promoter
Score (NPS) menetelmää kaikissa kyselyissään vuodesta 2015. Kyselyn tulokset
osoittavat, että alumnien parissa Helsingin
yliopiston NPS on +64 ja Alumniyhdistyksen +47. NPS skaalan ollessa 100 – +100
voidaan kyselyn tulosta pitää korkeana.
Seuraava laaja kysely toteutetaan
vuonna 2021.

TULOKSIA 2016
• 88% alumneista on ylpeitä
tutkinnostaan
• 84% kokee suhteen yliopistoon
myönteisenä tai hyvin myönteisenä
• Yhdistyksen katsotaan olevan paljon tai
hyvin paljon sitoutunut sen 2017–2020
strategisiin arvoihin; näkemyksellinen,
hyödyllinen, innostava ja sivistävä.
• Yhdistystä pidetään erittäin aktiivisena,
monipuolisena ja kiinnostavana ja
sen viestintää pidetään tehokkaana.
Yhdistyksen brändi on vahva.
• Iästä riippumatta olivat kaikki vastaajat
kiinnostuneita muidenkin kuin oman alan
tutkimuksesta ja tieteestä.
• Kolme tärkeintä tiedonlähdettä yli
opistosta ovat alumneille Yliopistolehti, sanomalehdet ja Alumniyhdistys,
nuorten alumnien osalta myös
sosiaalinen media.

ALUMNILTA ALUMNILLE – Alumniyhdistys
kerää jatkuvasti ja säännöllisesti palautetta
jäseniltään. Palautteen pohjalta kehitetään
ohjelmatarjontaa sekä tapahtumakäytäntöjä vastaamaan jäsenten toiveita. Jäsen
palaute on yhdistyksen toiminnan perusta.

• Kysyimme myös, mihin painopiste
alueisiin yliopiston rehtorin tulisi
keskittyä. Avoimissa vastauksissa
esiintyvät erityisesti seuraavat aiheet:
kansainvälistyminen, tutkimuksen laadun
ja opetuksen arvostus, tiedeyhteisön
hyvinvointi sekä tieteen merkityksen
puolestapuhujana toimiminen.
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Monialakonserni Algol Oy:n konsernijohtaja
Alexander Bargum opiskeli oikeustieteellisessä
tiedekunnassa juristiksi 1995–2000.
– Akateeminen tutkinto antaa ajattelun työkaluja, joita voi hyödyntää muuallakin kuin suppealla alalla. Tämä pitäisi laajemmin ymmärtää
rikkaudeksi. Monissa organisaatioiden yleis
johdon tehtävissä voisi työskennellä muitakin
kuin insinöörejä ja ekonomeja.
Lakiopinnot olivat pitkälti yksinäistä puurtamista. Luentoja oli vähän, ryhmätöitä vielä
vähemmän. Jotkin hyvien professoreiden
luennot innostivat opiskelijoita keskusteluun,
mutta enimmäkseen opiskelijat vain lukivat ja
tenttivät paksuja lakikirjoja.
– Opiskelijaelämä oli valtavan tärkeää.
Sitoutuminen yliopistoon identiteetin luojana
tuli pitkälti sen kautta, Bargum sanoo.
Sinällään opinnot valmensivat Bargumin mielestä hyvin juristin ammattiin. Niistä sai välttämättömän teoreettisen perustan, ja varsinainen
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juristin ammattitaito voi kehittyä vain työtä
tekemällä. Juridisen tekstin kirjoittamiseen
ohjastettiin opintojen loppuvaiheessa ansiokkaasti.
Bargum uskoo, että 20 vuodessa opetus on
muuttunut vuorovaikutteisemmaksi ja opis
kelijoista huolehditaan enemmän.
– Tosin se on tapahtunut vapauden kustannuksella. Itselleni sopi hyvin se, että sain
päättää, missä tahdissa ja järjestyksessä
kurssini suoritin.
Jo opiskeluaikanaan Bargum aloitti työskentelyn asianajotoimisto Hannes Snellmanissa, ja lopulta hän eteni osakkaaksi. Eniten hän
hoiti yrityskauppaan ja kiinteistöjärjestelyihin
liittyvää juridiikkaa.
Vuonna 2010 Bargum lopetti juristin työt
ja astui johtamaan sukuyritystään. Teknistä
tukkukauppaa harjoittavaan Algol-konserniin
kuuluu kuusi tytäryhtiötä, joista suurin on
teollisuuskemikaaleja ja polymeerejä myyvä
Algol Chemicals Oy.
Alumniyhdistykseen Bargum liityi noin
kymmenen vuotta sitten. Aluksi hän kävi
satunnaisesti eri tilaisuuksissa seuraamassa,
mitä yliopistolla tapahtuu. Viime vuoden alussa hän ryhtyi valtuuskunnan ensimmäiseksi
varapuheenjohtajaksi ja jatkaa nyt samassa
tehtävässä toisen kauden.
– Yhdistykseen minua houkuttaa halu
säilyttää siteet yliopistoon ja akateemiseen identiteettiini. Omaa alaani enemmän
kiinnostaa akateeminen kulttuuri ja tiede noin
yleisesti, Bargum sanoo.
– Alumniyhdistyksessä on hyvää sen selkeä
rakenne. Jäsenyys rakentaa konkreettista yhteenkuuluvuuden tunnetta yliopiston kanssa. ■

Historian opiskelu vuosina 1994–2000 oli
”mahtavaa ja ihmisen parasta aikaa” Säätiöt
ja rahastot ry:n toimitusjohtajalle Liisa
Suvikummulle. Hän opiskeli historian ohella
kaikkea kiinnostavaa sosiologiasta latinaan,
toimi aktiivisesti ainejärjestössä ja osallistui
monenlaiseen, mitä laitos ja yliopisto järjesti.
– Varsinkin ekan vuoden aikana, riippumatta
siitä minkä ikäisenä aloittaa opinnot, on hyvä
kalibroida itseään niihin mahdollisuuksiin, joita
yliopisto tarjoaa. Oman tieteenalan kulttuuria
ei opi vain kirjoja lukemalla ja tenttejä suorittamalla, Suvikumpu sanoo.
Hän on huolissaan nykyopiskelijoista, jotka
koronasta johtuvan etäilyn vuoksi jäävät paitsi
näistä sosiaalisista kytköksistä.
– Tärkeintä on ottaa opiskelija mukaan yliopistoyhteisöön. Tämän onnistuminen pitäisi
taata hinnalla millä hyvänsä.
Nykyopiskelijoiden tilannetta Suvikumpu
ei tunne, mutta mediatietojen perusteella
hän arvioi, että hänen opiskeluaikansa oli
parempaa. Nyt opintoja patistetaan nopeasti
maaliin opintoaikoja rajoittamalla ja opinto
etuuksia sidotaan suoritettujen kurssien
määrään, mikä vähentää akateemista
vapautta. Myös nuorten mielenterveys
ongelmista kirjoitetaan nykyään paljon.
– Vertailu on tietenkin mahdotonta. Voihan
olla, että omana opiskeluaikanani mielenterveysongelmista ei vain puhuttu. Hyvään
opintofiilikseen saattoi vaikuttaa sekin, että
lukioaikani sattui harmaimpiin lamavuosiin.
Päästessäni yliopistoon vuonna 1994 lama
alkoi olla selätetty. Ilmassa oli paljon henkistä
hyvinvointia ja tulevaisuudenuskoa.
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MIKSI OLEN ALUMNI
YHDISTYKSEN JÄSEN?

LIISA SUVIKUMPU

Maisteriksi valmistumisensa jälkeen Suvi
kumpu on työskennellyt tutkijana eri projekteissa sekä WSOY:n kirjallisuussäätiön ja
Suomen Rooman-instituutin säätiön asia
miehenä. Hän väitteli tohtoriksi vuonna 2009
ja on istunut hallituksen tai hallintoneuvoston
jäsenenä monissa taideorganisaatioissa, säätiöissä ja finanssialalla. Säätiöt ja rahastot ry:n
toimitusjohtajana hän aloitti vuonna 2013.
Hänen teoksensa Suomalaiset kylpylät –
Kotimaisen kylpyläkulttuurin historiaa sai tieto
kirjallisuuden Lauri Jäntti -palkinnon vuonna
2015. Suomen Taideyhdistyksen kirjallisuus
palkinnon hän sai vuonna 2012 Porrashuoneetteoksen kuvatoimituksesta ja Vuoden kristillinen
kirja -palkinnon yhdessä Tuomas Heikkilän
kanssa vuonna 2009 teoksesta Pyhimyksiä ja
paanukattoja.
Alumniyhdistyksen valtuuskunnan jäseneksi
Suvikumpu ryhtyi tämän vuoden alussa.
– Uskon amerikkalaiseen give back to society
-periaatteeseen. Kun olen saanut yliopistosta
hyvää, minulla on velvollisuus antaa omastani
takaisin. Aktiivisista alumneista voi olla paljon
hyötyä niin nykyopiskelijoille kuin yhteis
kunnallekin. ■
→

”Kun olen saanut yliopistolta
hyvää, minulla on velvollisuus
antaa omastani takaisin.”
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”Opiskeluvuosista jäi hyvät fiilikset, ja
otin jäsenyyden ylpeänä vastaan, vaikka
en vielä silloin tullutkaan toimintaan
aktiivisesti mukaan.”

ALUMNI TARKOITTAA

HEUREKAN JOHTAJAKSI

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan varadekaani
Maria Fredriksson-Ahomaa ahersi eläinlääkärin opinnot suoraan kuudessa vuodessa
1982–1988.
– Opiskelijaelämä oli tosi kivaa. Se oli tiivis
yhteisö, joka kulki samasta putkesta läpi niin
opinnoissa kuin vapaa-ajallakin. Silloinen Eläinlääketieteellinen korkeakoulu toimi vielä aika
irrallaan Helsingin yliopistosta, Fredriksson-
Ahomaa kertoo.
– Alumniyhdistys tarjoaa mahdollisuuden
verkostoitua muidenkin akateemisten ihmisten kanssa. Nykyään se on todella tärkeää.
Eläinlääkäritkin tarvitsevat arkisissa toimissaan
verkostoja ja kansainvälistymistä.
Valmistuttuaan Fredriksson-Ahomaa työskenteli useita vuosia Tammisaaren ja Hangon
kaupungineläinlääkärinä. Virassa hän vastasi
vähän kaikesta: niin marsuista kuin hevosistakin, kauppojen elintarvikehygieniasta, virastojen sisäilmasta, kaadettujen hirvien lihan
puhtaudesta…
– Yliopistossa eläinlääketieteen opiskelijoille
opetetaan edelleen koko elintarvikeketju
pellolta pöydälle, ja erikoistuminen esimerkiksi
pieneläimiin, tuotantoeläimiin tai elintarvike
hygieniaan tapahtuu opintojen jälkeen.
Fredriksson-Ahomaa joutui jättämään

kaupungineläinlääkärin työt allergian vuoksi.
Vuonna 1995 hän palasi yliopistolle, erikoistui
elintarvikehygienian erikoiseläinlääkäriksi ja
väitteli vuonna 2001. Hän aloitti professorina
elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden
osastolla vuonna 2010. Silloin hän kuuli
ensimmäisen kerran Alumniyhdistyksestä.
– Piti googlettaa, että mitä se alumni oikein
tarkoittaa. Euroopan monissa maissa toiminta
on herännyt niin myöhään, että en edes
työskennellessäni vuosituhannen vaihteessa
Münchenissa tutkijana ja opettajana sanaan
ollut törmännyt.
Kun Fredriksson-Ahomaa aloitti tiede
kuntansa varadekaanina vuonna 2014,
Alumniyhdistys tuli esittelemään toimintaansa. Silloin hän oivalsi, että alumneja kannattaa
hyödyntää opiskelijoiden mentoreina ja että
alumnitoiminnan kautta vastavalmistuneet
voisi sitoa pitkäaikaiseen väljään yhteistyöhön
yliopiston kanssa.
Nyt Fredriksson-Ahomaa on ensimmäistä
kertaa aktivoitunut isosti Alumniyhdistyksessä, kun hän vuoden alussa aloitti valtuuskunnan jäsenenä. Hän haluaisi vaikuttaa etenkin
kansainvälisen alumnitoiminnan kehittämiseen sekä saada nuoria alumneja enemmän
mukaan toimintaan. ■
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”Alumneja kannattaa hyödyntää
opiskelijoiden mentoreina.”

Tiedekeskus Heurekan toimitusjohtaja Mikko
Myllykoski on työssään paljon tekemisissä
luonnontieteiden ja luonnontieteilijöiden
kanssa, mutta pohjakoulutukseltaan hän on
historioitsija.
– Tiedeviestintä on tarinankerrontaa,
joten historian opiskelu auttaa paljon.
Historiassa pyritään kertomaan tosi kertomus jostain näkökulmasta. Humanistinen
katsanto auttaa hahmottamaan nopeasti
kokonaiskuvan laajoista ja ristiriitaisistakin
asiakokonaisuuksista, Myllykoski sanoo.
Myllykoski aloitti yleisen historian opiskelun vuonna 1982 ja suoritti ensimmäiset
kolme vuotta ahkerasti kursseja muun muassa
latinan kielestä ja Rooman kirjallisuudesta.
Maisteriksi hän valmistui vasta vuonna 1998.
Työelämä vei aktiivisen ja sosiaalisen
nuoren miehen mukanaan. Myllykoski toimi
ainejärjestönsä Kronos ry:n puheenjohtajana
sekä kirjoitti opiskelukavereidensa kanssa järjestöhistoriikit matemaattis-luonnontieteellisten tieteiden Limes-ainejärjestölle ja Suomen
Invalidien Urheiluliitolle.
– Saihan niistä joitain opintoviikkojakin,
mutta suhteessa työmäärään vähän. Niitä tehdessä oppi hienosti kädet savessa historian
tutkimuksen ja kirjoittamisen metodit.
Kielikeskusta Myllykoski hyödynsi ahkerasti
opetellen italiaa, saksaa ja ranskaa.
– Englanniksihan suurin osa asioista hoidetaan, mutta verkostoituessa on hyödyllistä ja
iloista voida avata keskustelu muulla kielellä.
Helsingin yliopiston Alumniyhdistys

perustettiin Helsingin yliopiston 350-vuotisjuhlavuonna 1990. Opintojaan viimeistelevä
Myllykoski sattumoisin käsikirjoitti tuolloin
ylioppilaskunnan 350-vuotisjuhlanäyttelyn
Jugend-saliin.
Tällä näytöllä Myllykoski rekrytoitiin Heure
kaan äitiysloman sijaiseksi kirjoittamaan
Jukola–Jakomäki–Bryssel, Suomi 75 vuotta
-näyttelyä. Siitä asti Myllykoski on työskennellyt liki keskeytyksettä Heurekassa eri
tehtävissä, ja vuonna 2020 hänet valittiin sen
toimitusjohtajaksi.
Alumniyhdistyksen Myllykoski liittyi heti
valmistuttuaan 1998 – ainaisjäseneksi.
– Olin vastavalmistuneeksi vanha ja keski
luokkainen ja nautin tukevasti kuukausipalkkaa, joten muutama satanen ainaisjäsenyydestä tuntui hyvältä tarjoukselta.
Opiskeluvuosista jäi hyvät fiilikset, ja otin jäsenyyden ylpeänä vastaan, vaikka en vielä silloin
tullutkaan toimintaan aktiivisesti mukaan.
Vuosien saatossa Myllykoski on mentoroinut
historian opiskelijoita sekä sparrannut humanistisen tiedekunnan yhteiskunnallisen vuoro
vaikutuksen työryhmää. Hän myös opettaa
Heurekan puitteissa tiedeviestintää yliopiston
jatko- ja perustutkinto-opiskelijoille. Alumni
yhdistyksen valtuuskunnan jäsenenä hän aloitti
tänä vuonna. ■
→
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Yrittäjä ja hallitusten puheenjohtaja Pekka Sauri
opiskeli soveltavaa psykologiaa silloisessa
historiallis-kielitieteellisessä tiedekunnassa
vuosina 1973–77.
– Se osui yliopiston politisoitumisen kiihkeimpiin vuosiin, mikä leimasi opiskelukokemustani melkoisesti. Mistään iloisesta opiskelija
elämästä ei jäänyt muistoja, vaikken itse
osallistunutkaan opiskelijapolitiikkaan kokiessani sen fanaattisuuden kovin vieraaksi.
Opiskelusisällöissä Sauri näkee nyt paljon
toivomisen varaa. Perustutkintovaiheen kurssit
vaikuttivat melko sattumanvaraiselta kokonaisuudelta.
Merkittävä oppimiskokemus oli harjoittelu
kausi silloisella psykiatrian klinikalla eli Lapin
lahden sairaalassa.
– Siellä pyörät ottivat varsin konkreettisesti
maahan ja teoria muuttui käytännöksi.
Filosofian tohtoriksi Sauri väitteli vuonna 1990
lontoolaisessa Brunelin yliopistossa. Väitöstutkimus käsitteli psykologisen tiedon kriteerejä.
Saurin työura on ollut poikkeuksellisen kirjava.
Hän on työskennellyt ainakin kääntäjänä, piirtäjänä, korkeakoulupsykologina sekä nimimerkin
takaa kirjoittavana poliittisena kolumnistina.

IK

MONIPOLVISELLE TYÖURALLE

Sauri toimi vihreiden puheenjohtajana
1991–1993. Pisimmän poliittisen uran hän teki
Helsingin kunnallispolitiikassa niin valtuustossa
kuin hallituksessakin, ja vihreiden mandaatilla
hän työskenteli vuodet 2003–2017 Helsingin
rakennus- ja ympäristötoimesta vastaavana
apulaiskaupunginjohtajana.
Tämän jälkeen Sauri työskenteli kolme vuotta Helsingin yliopistossa työelämäprofessorina.
Siinä missä hän apulaiskaupunginjohtajana
halusi muuttaa kaupungin viestintäkulttuuria
avoimempaan ja nopeampaan suuntaan,
professorina hän opetti maisteriopiskelijoille
sujuvaa organisaatioviestintää julkishallinnon
näkökulmasta.
– Olen joskus vitsaillut, että psykologin
koulutus pätevöittää ihmisen kaikkiin
mahdollisiin ammatteihin paitsi psykologin
ammattiin. Ei se nyt suoranaisesti pidä paikkaansa, mutta psykologin koulutus on kyllä
antanut hyvät valmiudet monenlaisiin töihin,
Sauri sanoo.
– Työurassani ei ole mitään tavanomaista.
Se on perustunut suurelta osin onnekkaisiin
sattumuksiin, joita koulutus ja kokemus on
saattanut edesauttaa.
Nyt Sauri jatkaa töitään kirjoittajana ja kouluttajana free lance -pohjalta. Hän toimii halli
tuksen puheenjohtajana Pekka Sauri Oy:ssä,
Kansanvalistusseurassa ja Museoliitossa.
Alumniyhdistyksen hallituksen jäsenenä
Sauri toimi 2017–2020, ja vuoden alusta hän
aloitti valtuuskunnan jäsenenä.
– Ehkä perimmäinen syy on jonkinlainen
noblesse oblige -velvollisuudentunne: nykyisille opiskelijoille saattaa olla jotain iloa kuulla
veteraanien kokemuksia, Sauri sanoo
– Yritän silti olla lankeamatta siihen ansaan,
että ryhtyisin neuvomaan tämän päivän opiskeli
joita 45 vuoden takaisten kokemusten pohjalta. ■
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”Nykyisille opiskelijoille saattaa olla
jotain iloa kuulla veteraanien kokemuksia.”

PROFESSOREIDEN ÄLY
HURMASI PIA WIDÉNIN

Pia Widénin parhaat opiskelumuistot historian
opiskeluvuosilta 1995–2001 liittyvät professoreihin.
– Monet olivat hyvin nopeaälyisiä ja sosiaalisesti mukavia. Heidän seuransa laajensi maail
mankuvaa hirveästi. Koin päässeeni mukaan
yhteisöön, johon haluan ikuisesti kuulua,
Widén kertoo.
– Samalla se oli köyhää, raskasta ja työntäyteistä aikaa. Nuorena halusi kokea kaiken, lukea
kaiken kirjallisuuden ja nähdä kaikki elokuvat.
Samalla piti juosta tenteissä ja saada arjen
talous pyörimään. Se oli itsenäistymisen paikka.
Osakunnat ja ainejärjestöt tarjosivat helpo
tusta. Sosiaalinen Widén tutustui lyhyessä
ajassa valtavaan määrään ihmisiä.
– Ymmärsin olevani kansainvälisen akateemisen yhteisön jäsen, yliopistolainen.
Valmistuttuaan Widén perusti yrityksen, joka

tuotteisti historiapalveluja. Se oli varhaista
story-tellingiä niin kirjoitetussa kuin suulli
sessakin muodossa esitettynä. Hän kirjoitti
humanistisen tiedekunnan 150-vuotishistoriikin, käsikirjoitti näyttelyitä ja auttoi professoreita kirjahankkeissa.
Tämä kaikki jäi taakse, kun Alumniyhdistyksen hallituksessa silloin istuvaa Widéniä
pyydettiin ryhtymään toiminnanjohtajaksi.
Widén tarttui hommaan innoissaan ja pyöritti
yhdistystä vuodet 2007–2019. Tuona aikana
yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi 1 700:sta
7 000:een ja toiminta sen mukaisesti.
Toissa vuonna Widén ryhtyi kirjoittamaan
väitöskirjaa huippuyliopistojen alumnitoiminnan historiasta. Hän jatkaa myös yhdistyksen
valtuuskunnan jäsenenä.
– Yhdistyksessä yksilöstä tulee yhteisö.
Yhteisöllä on suuremmat mahdollisuudet
aikaansaada hyvää, tehokkaiden prosessien ja
yhteisten resurssien kautta, Widén sanoo. ■

→

”Yhdistyksessä yksilöstä
tulee yhteisö.”
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VALITSI JÄRJESTÖURAN

Suomen Lääkäriliiton koulutuspäällikkö
Sami Heistaro opiskeli lääketieteellisessä
tiedekunnassa lääkäriksi vuosina 1991–1998.
Järjestötoiminta kiehtoi sosiaalista miestä
jo tuolloin niin, että hän vietti ”järjestöllisen
välivuoden” opinnoista toimiessaan HYY:ssä
hallituksen varapuheenjohtajana ja koulutuspoliittisena vastaavana. Opintojensa lopuksi
hän toimi myös ainejärjestönsä Lääketieteen
kandidaattiseuran puheenjohtajana.
– Olen aina tykännyt tutustua uusiin ihmi
siin. Hyviä muistoja on myös kandidaattiseuran
speksistä, jossa olin kuutena vuonna mukana
esiintymässä ja laulamassa, Heistaro kertoo.
Lääketieteen opiskelu oli intensiivistä hommaa. Ryhmätöitä tehtiin paljon, ja samojen
kavereiden kanssa puuhattiin vapaa-ajallakin.
Opintojen loppuvaiheessa Heistaro alkoi
työskennellä Kansanterveyslaitoksella (nykyi
nen THL) Finriski-tutkimuksen (alkujaan
Pohjois-Karjala-projekti) parissa. Hän väitteli
vuonna 2002. Väitöskirjan eräs keskeinen
tulos oli se, että suomalaisten todettu terveyden koheneminen oli nähtävissä myös ihmisten itse raportoimassa terveydentilassa.
Vuonna 2004 Heistaro erikoistui terveyden
huollon erikoislääkäriksi eli palvelujärjestelmän
kehittämis-, suunnittelu- ja johtotehtäviin.
Hän vieraili post doc -tutkijana Australiassa ja
Yhdysvalloissa ja suoritti vielä Kauppakorkeakoulussa MBA-tutkinnon vuonna 2008.

KO

Kun Elinkeinoelämän keskusliiton osaamisen ja innovaatioasioiden johtaja Riikka
Heikinheimo opiskeli matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa vuosina 1985–1989,
hän valitsi suuntautumisensa sen mukaan,
mikä kiinnosti kaikkein eniten. Salkkuun päätyi
molekyylibiologiaa ja molekyyligenetiikkaa.
– Jälkikäteen olen miettinyt, olisiko työelämärealismia pitänyt olla silloin enemmän.
Työmarkkinamahdollisuuteni eivät olleet kovin
laajoja, ja ne olivat hyvin alttiita politiikan
muutoksille. Toisaalta intohimo aiheeseen on
tärkeintä. Ei ole välttämättä ongelma, että
työelämässä toimii sitten tilanteen mukaan.
Heikinheimo aloitti väitöskirjan teon Helsingin yliopistossa mutta väitteli lopulta Ruotsissa Sveriges lantbruksuniversitetissa. Aiheena
oli perunaa mädättävä bakteeri Erwinia
carotovora ssp. carotovora. Tiimi löysi geeni
säätelymekanismin, joka muuttaa bakteerin
haitalliseksi silloin kun sen ympärillä on paljon
samoja bakteereita.
Väitöksen jälkeen Heikinheimo palasi Suomeen ja jatkoi tutkimusta Helsingin yliopiston
Biotekniikan instituutissa muutaman vuoden.
Siihen aikaan bakteeritutkimus ei ollut kovin
muodikasta eikä rahoitusta ollut helppo saada.
Genetiikan tutkimuksen painopisteet siirtyivät
enemmän kasvi- ja ihmisgenetiikkaan.
– Koin olevani enemmän bakteeri-ihminen.
Silloin Tekesissä (nykyään Business Finland)

SAMI HEISTARO

Tämän jälkeen hän työskenteli suuressa
kansainvälisessä lääkeyrityksessä asian
tuntijalääkärinä sekä suuressa suomalaisessa
sosiaali- ja terveysalan yrityksessä liiketoiminnan kehitystehtävissä, kunnes hän vuonna 2015
siirtyi Lääkäriliittoon, aluksi piiriylilääkäriksi
ja sitten koulutuspäälliköksi. Työnkuva sisältää muun muassa lääkärikoulutuksen laadun
edistämistä, tiedepolitiikkaan vaikuttamista ja
terveydenhuollon muutoksen seurantaa.
– Lääkärinkoulutus on kuitenkin vahvasti
pohjaidentiteettini. Toisaalta jo yliopistoaikana
järjestötehtävät tukivat kasvuani kohti kehittämis- ja vaikuttamistehtäviä.
Alumniyhdistyksen valtuuskunnan jäsenenä
Heistaro aloitti tämän vuoden alussa.
– Haluan tätäkin kautta edistää tiedepolitiik
kaa, vahvistaa tutkimukseen perustuvaa
päätöksentekoa, kehittää opiskelijoiden mentorointia ja työelämäyhteyksiä sekä muutoinkin
tukea yliopiston tavoitteita, Heistaro sanoo.
– Helsingin yliopisto on ihanan monialainen.
Koin sen jo opiskelijajärjestöaikoina suureksi
lisäarvoksi, ja nyt on mukava alumnina taas
palata monialaiseen akateemiseen toimintaan. ■ →
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”Yliopiston käytävillä ja erityisesti
Tiedekulmassa tuntuu vahvasti,
että juureni ovat täällä.”
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tarjoutui mahdollisuus lähteä tutkimus- ja
innovaatiorahoituksen puolelle. Mietin hetken ja
tartuin tilaisuuteen. Aika pian työni ei käsitellyt
enää biologiaa lainkaan.
Heikinheimo osui Tekesiin sen voimakkaan
kasvun aikaan. Hän sai taitojen karttuessa alati
uusia haasteita ja vastasi viimeiseksi johtajana
ja johtoryhmän jäsenenä suurten yritysten ja
tutkimusorganisaatioiden asiakkuuksista.
16 vuoden Tekes-uran jälkeen hän siirtyi
Suomen Akatemiaan pystyttämään strategisen
tutkimuksen neuvostoa.
– Oli harvinaista herkkua päästä rakentamaan
jotain alusta asti. Meillä oli lakiteksti, valtioneuvoston nimeämä strategisen tutkimuksen neuvosto
ja rahoitus, ja niissä puitteissa saimme rakentaa
kokonaisuuden parhaaksi katsomallamme tavalla
Suomen Akatemian reunaehtoja noudattaen.
Vuonna 2015 Heikinheimo siirtyi EK:hon
johtajaksi osaaminen ja digitalisaatiot -vastuu
alueelle. Tulopoliittisista kokonaisratkaisuista
oltiin luopumassa, ja EK lisäsi painotustaan
muilla sektoreilla – ja nämä muut sektorit saivat
myös enemmän näkyvyyttä, kun tupo ei enää
varastanut kaikkea huomiota.
Heikinheimo yrittää vaikuttaa esimerkiksi
siihen, että yliopistot ja korkeakoulut onnistuvat tehtävässään tuottaa korkealaatuista
tutkimusta ja kouluttaa Suomeen kovan
luokan ammattilaisia.
– Vahva yhteistyö tutkimuksen, koulutuksen ja
yritysten kesken on resepti, jolla Suomi menestyy kasvavassa globaalissa kilpailussa.
Heikinheimo on Helsingin yliopiston taustasäätiöiden jäsen, puhuu usein Tiedekulmassa ja
on muun muassa ollut mukana kommentoimassa Helsingin yliopiston strategiaa.
– Yliopiston käytävillä ja erityisesti Tiedekulmassa tuntuu vahvasti, että juureni ovat
täällä. Se sama napanuora vetää minua Alumni
yhdistyksen toimintaan.
Heikinheimo aloitti yhdistyksen hallituksessa
tämän vuoden alussa. Hän toivoo muun muassa,
että yhdistys hakisi aiempaa näkyvämmin
julkista roolia yhteiskunnallisena keskustelijana
joko yhdistyksenä tai jäsentensä kautta. ■
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TUOMAS SALUSJÄRVI
OPISKELI JA TYÖSKENTELEE
NOBELISTIEN JALANJÄLJISSÄ

Valion johtoryhmän jäsen Tuomas Salusjärvi
opiskeli matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa biokemiaa vuosina 1994–1999. Tuohon
aikaan biokemian linjalle piti erikseen hakea
sisäänpääsykokeilla. Salusjärvi läpäisi kokeen
vuonna 1993, ja kemian opinnot hän oli aloittanut
suoraan lukiosta päästyään vuonna 1992.
– Kemian fuksivuosi oli aktiivista opiskelijaelämää: ainejärjestöhommaa ja bilettämistä.
Seuraavana kesänä menin armeijaan. Opinnot
katkesivat vuodeksi, ja aivot olivat tietyllä tapaa
tyhjäkäynnillä. Sen jälkeen opiskelumotivaatio
oli kova, ja sain parissa vuodessa opinnot melkein kasaan, Salusjärvi kertoo.
Salusjärvi lähti vuodeksi Sussexin yliopistoon, kun ulkomaalaisille avautui mahdollisuus
päästä Britannian yliopistoihin EU:n sisämarkkinaopiskelijana samaan hintaan kuin britit
itse. Hän suoritti Sussexisssa gradua vastaavan
lopputyön tekemällä laboratoriossa kokeellista
tutkimusta professoreiden apuna.
Yksi heistä oli Harold Kroto, joka sai samana
vuonna, 1996, kemian Nobel-palkinnon fulleriinin löytämisestä. Fulleriini on hiilen allotrooppi,
jossa atomit ovat järjestäytyneet suljetuksi
pallopinnaksi.
– Toi valtavasti itseluottamusta nähdä, että
Nobel-palkitut ovat ihan tavallisia ihmisiä. Kun
he pärjäävät, mekin voimme pärjätä, Salusjärvi
kertoo.
– Toki itsetunto oli kasvanut jo Helsingin yliopistossa. Biotieteen tutkimus on ollut kansainvälisesti
erittäin korkealaatuista ja professorimme kansainvälisesti tunnustettuja. Se toi heti alkuun hyvän
mittarin omalle tekemiselle. Kun Helsingissä opiskeli ja pärjäsi, samalla oppi toimimaan sillä tasolla,
22
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mitä vaaditaan kansainväliseen menestykseen.
Palattuaan Suomeen Salusjärvi olisi voinut
hyväksyttää Sussexin lopputyönsä graduksi,
mutta hän halusi tehdä Suomessa vielä toisen
gradun. Motiivina tähän oli se, että näin hän
sai työnnettyä jalan sisään yritysmaailmaan.
Salusjärvi teki gradun Cultor Oyj:lle siitä,
kuinka kemiallisia valmistusprosesseja voidaan
korvata fermentaatiolla, jossa hyödynnetään
geneettisesti muokattuja mikrobeja.
Saman aiheen parissa hän jatkoi väitöskirjassaan, jota hän teki Cultor Oy:n palveluksessa
palkattuna tutkijana. Tanskalainen elintarvikejätti Danisko osti Cultorin vuonna 1999 ja Salusjärvi siirtyi sen palvelukseen vanhana työntekijänä. Väitöskirjansa hän palautti vuonna 2006.
Kun Salusjärvi haki väitöskirjapapereitaan
tiedekunnan kansliasta, häneltä kysyttiin varovaisesti tulevaisuuden suunnitelmia. Salusjärvi
kertoi olevansa jo Daniskolla töissä ja että hänellä ei ollut aikomusta yliopistotutkijan uralle.
– He olivat helpottuneita vastauksestani.
Tuolloin monet joutuivat väitöskirjan valmistuttua kortistoon. Biotekniikan osaajia oli
koulutettu paljon siinä toivossa, että Suomeen saataisiin uusia ”bio-Nokioita”.
Biotietokoneet jäivät kuitenkin kaikkialla rakentamatta, ja biotekniikan tuntijoita tarvittiin
– rajoitetuissa määrin – perinteisemmillä toimialoilla, kuten juuri elintarviketeollisuudessa.
Vuonna 2007 Salusjärvi siirtyi Valiolle tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin. Nyt hän kuuluu
yrityksen johtoryhmään vastuualueenaan
tutkimus ja tuotekehitys ja kasvuliiketoiminta.
– Valiohan on ollut jo A.I. Virtasen ajoista
erittäin innovatiivinen meijeriyritys. Esimerkiksi laktoosittomat maitotuotteet on keksitty
Valiolla samoin kuin kiehumaito, josta on poistettu pohjaan palavat proteiinit. Nyt kaurapohjaisella tuotesarjallamme on isot suunnitelmat
kansainväliseen kasvuun. Kaikki tämä vaatii
monimutkaista bioteknistä prosessikemiaa.
Alumniyhdistyksen hallituksen jäsen Salusjärvi on nyt toista vuotta.
– Se on positiivinen ja energisoiva yhteisö,
johon kuulumisesta saa olla ylpeä. Yliopisto ei
ole vain rakennus ja sen hetkiset opiskelijat vaan
koko se valtava porukka, joka sieltä on tullut
ulos. Yhdessä voimme tukea Helsingin yliopistoa nousemaan kohti maailman huippua. ■

ALUMNEISTA ON MONEKSI
- ALUMNIYHDISTYS NUMEROINA

JÄSENIEN TIEDEKUNNAT

JÄSENMÄÄRÄ

5 877

■ Humanistinen Tiedekunta 1 154
■ Lääketieteellinen Tiedekunta 834
■ Valtiotieteellinen Tiedekunta 800
■ Matemaattisluonnontieteellinen Tiedekunta 738
■ Oikeustieteellinen Tiedekunta 547
■ Kasvatustieteellinen Tiedekunta 494
■ Maatalousmetsätieteellinen Tiedekunta 321
■ Teologinen Tiedekunta 173
■ Farmasian Tiedekunta 138
■ Bio- Ja Ympäristötieteellinen Tiedekunta 161
■ Eläinlääketieteellinen Tiedekunta 60
■ Svenska Social Och Kommunalhögskolan 19
■ Yliopistopalvelut 8
■ Muu / Ei Tiedossa 430
Tilanne 12.2.2021

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

8 % 12 %
JÄSENISTÄ TEKEVÄT

JÄSENISTÄ OVAT

VAPAAEHTOISTYÖTÄ

MENTOREITA
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PIETINEN AARNE OY / VALOKUVAAJA 6.12.1935 / HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO

Akateeminen Karjala-seura AKS. Valan vannominen itsenäisyyspäivänä Vanhan Ylioppilastalon juhlasalissa.

AKS JOHTI ENSIMMÄISIIN
SENIORIYHDISTYKSIIN
Osakuntien senioriyhdistykset ja killat
olivat Suomen ensimmäisiä alumniyhteisöjä
1930-luvulla. Moni niistä oli jo viettänyt
50-vuotisjuhlia, kun Alumniyhdistys perustettiin.
Teksti Antti Kivimäki

H

elsingin yliopiston alumniyhdistys perustettiin
vuonna 1990. Miksi vasta
silloin? Britannian Cambridgessa alumniyhdistys perustettiin jo
1890-luvulla, ja tuolloin Yhdysvalloissa lähes jokaisessa yliopistossa
oli alumniyhdistys.
Muun muassa tähän kysymyk24
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seen yhdistyksen valtuuskunnan
jäsen ja vuosina 2007–2019 toiminnanjohtajana työskennellyt
Pia Widén etsii vastausta historian alan väitöskirjassaan, jota
ohjaa professori Laura Kolbe.
– Valmistuneet opiskelijat ovat
kautta yliopiston historian olleet
mukana erityisesti osakuntien

toiminnassa, mutta heitä ei nimitetty alumneiksi. Asian tutkiminen Helsingin yliopiston ja ylioppilaskunnan historiankirjoista on
haastavaa, kun sanaa alumni ei
missään erikseen mainita eikä
senioreiden osallistumisesta
usein kerrota kuin sivulausees
sa, Widén sanoo.

Vaikka Vanhaa ylioppilastaloa
oli niin perustamassa kuin valtaamassakin perustutkinto-opiskelijoiden lisäksi alumneja, tarinat on
kerrottu opiskelijoiden näkökulmasta.
Widén hahmottaa alum
nien järjestäytymisen alkaneen
1930-luvulla. Sen sai välillisesti
aikaan sen ajan uusi akateeminen
aktivistijärjestö, Suur-Suomi-ideo
logiaa ja heimoaatetta ajanut Akateeminen Karjala-Seura eli AKS.
– AKS oli hengeltään taistelu
järjestö ja jokainen jäsen oli soti
las. AKS järjesti luentolakkoja
ja mielenosoituksia. Se junaili
ja junttasi edustajansa kaikkiin
mahdollisiin järjestöihin ja musta
maalasi niitä, joita heimoaate ei
innostanut.
Ylioppilaslehden AKS sai valtaansa 1925 ja Ylioppilaskunnan
hallituksen 1923. Seuraavaksi
se valtasi kaikki suomenkieliset
osakunnat. Osakuntien uusien
opiskelijoiden johdantokursseilla
opetettiin politiikkaa, kokouksissa
käytettiin kiihkomielisiä puheenvuoroja ja osakuntien rahoja ohjattiin poliittiseen toimintaan.
– Tämä ärsytti etenkin alumneja. He olivat opiskeluaikanaan
tottuneet osakuntiin paikkoina,
joissa vallitsi sivistynyt aka
teemisuus ja suvaitseva asenne.
Hauskaa pidettiin, mutta muihin
suhtauduttiin kunnioittavasti.
Alumnit – tai seniorit, kuten
heitä silloin kutsuttiin – eivät voineet AKS:n valtaukselle mitään.
Siksi he perustivat senioriyhdis
tyksiä, kuten Savolaiset Seniorit
ry:n, Tavastia ry:n ja Maunu
Tavastin Kilta ry:n.
– Niihin he kokosivat osakunta
tradition turvaan opiskelija
radikalismin myrskyltä.
Widénin tutkimuksessa on
kuitenkin käynyt ilmi, että usea
senioriyhdistyksen perustajajäsen

– esimerkiksi Martti Haavio ja
V. J. Sukselainen – oli AKS-
aktiivi, joten kokonaiskuva on
monisäikeinen.
Joidenkin senioriyhdistysten
hallitusten kokouspöytäkirjat ovat
kadonneet, mikä luonnollisesti
herättää tutkijan mielenkiinnon.
AKS tunnetusti tuhosi tarkoin
kaiken sitä koskevan kirjallisen
dokumentaation.
Toinen keskeinen syy perustaa
senioriyhdistyksiä oli osakuntapakon poistaminen. Se synnytti
huolen osakuntien jäsenkadosta ja
niiden talouden romahtamisesta.
Osakuntiin kuuluminen oli
ollut pakollista, mutta AKS:läisten kiivaus huolestutti erityisesti
sosiaalidemokraatteja siinä määrin, että maan hallitus kumosi
osakuntapakon yliopistolain uudistuksessa vuonna 1937. Uppsalassa osakuntapakko lakkautettiin
vasta 2010.
Neuvostoliiton ja Suomen
väliaikainen rauhansopimus
syyskuussa 1944 saneli AKS:n
lakkauttamisen ”fasistisena ja
Neuvostoliiton vastaisena järjestönä”.
Osakuntaseniorit sen sijaan
jatkoivat aktiivista toimintaa läpi
vuosikymmenten. He rakennuttivat osakunnille taloja ja opiskelija-asuntoja, lahjoittivat rahaa,
takasivat lainoja ja tarjosivat opiskelijoille tärkeää henkistä tukea
sekä neuvoja. Alumnitoiminta oli
jakautunut osakunnittain, eikä
kaikille alumneille yhteistä toimintaa järjestetty.
Tilanne muuttui, kun ryhmä
yksittäisiä alumneja – joukossa Harvardin kasvatteja – ryhtyi
yliopiston 350-vuotisjuhlavuotta
valmisteltaessa selvittämään mahdollisuutta perustaa Helsingin yliopistolle oma alumniyhdistys.
Juhlien yliairut dosentti Päivi
Setälä myötävaikutti merkittä-

västi yhdistyksen perustamiseen,
kertovat Alumniyhdistyksen perustajajäsenet, Tavastia ry:ssä vaikuttaneet Arto Alaspää, Marsa
Bäck ja Timo Sahi.
Juhlavuonna 1990 päärakennuksen juhlasaliin kutsuttiin kaikki
osakuntasenioriyhdistysten jäsenet. Heistä yli 1300 ilmoittautui
kuulemaan kansleri Olli Lehdon
tervehdyksen senioreille. Seniori
tanssiaisissa Vanhalla ylioppi
lastalolla päätettiin valtuuttaa
neuvottelukunta Alumniyhdis
tystä perustamaan.
– Helsingin yliopiston menestystä haluttiin tukea turvaamalla
sen rahoitus ja luomalla yhteiskunnallisia verkostoja. Yliopisto
haluttiin nostaa 50 parhaan
joukkoon maailmassa. Siinä
haettiin heti vaikuttavuutta eikä
vain hauskaa yhdessäoloa. Samoin
kuin Bostonissa 150 vuotta aiemmin myös Helsingissä yliopiston
juhlavuotta hyödynnettiin laajemman innostuksen saavuttamiseksi,
Widén kertoo.
Perustamisensa jälkeen Alumni
yhdistys keräsi yhä lisää jäseniä,
mutta alumni pysyi silti kauan ihmisille vieraana sanana Suomessa.
– Vielä pitkälle 2010-lukua sain
yhdistyksen toimistoon puheluita,
joissa tiedusteltiin, ”olenko alumiinissa?” tai ”onko tämä alumni?”
Ihmiset eivät hahmottaneet olevansa itse alumneja, Widén kertoo.
Hänen väitöskirjansa valmistuu
näillä näkymin ensi vuonna. Vielä
pitäisi tehdä yksi matka Yhdysvaltoihin selaamaan Harvardin ja
Penn State Universityn arkistoja
kunhan koronarjoituksista päästään.
– Siitä olen iloinen, että edelli
sillä matkoilla otin kännykällä
valtavasti valokuvia arkistoista.
Se tuntui silloin hieman hullulta,
mutta nyt niistä on ollut valtavasti
hyötyä. ■
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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.

LISÄTIEDOT
helsinki.fi/fi/
hakeminen-ja-opetus/
avoin-yliopisto/studiageneralia
Tervetuloa!
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KAIKILLE AVOIN VERKKOLUENTOSARJA

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
Alumniyhdistyksen AlumniAjatus-blogi ottaa kantaa sivistyksen
ja monimuotoisen yhteiskunnan puolesta. Kirjoittajat haluavat
herättää keskustelua itselle merkityksellisistä ajankohtaisista
aiheista, tiedosta ja työelämästä. Emme kaihda suorasanaisia
kannanottoja emmekä lennokkaita ajatuksia. Blogia päivitetään
uudella kirjoituksella joka kolmas perjantai.
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 vietettiin John Nurmisen Säätiön käynnistämää Itämeripäivää. 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 poikkitieteellisiä näkemyksiä merestä ja edistää rajat ylittävää merensuojelua.
Tunnelma Itämeripäivän aamunavauksessa Espan
lavalla oli innostuneen toiveikas, kun Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori, ympäristöministeri Krista Mikkonen, presidentti Tarja Halonen
ja lukuisat kulttuurin-, historian- ja merentutkimuksen asiantuntijat kertoivat Itämeren merkityksestä.
Videoiden välityksellä tilaisuuteen osallistuivat myös
Ruotsin ympäristöministeri sekä Tukholman ja Tallinnan pormestarit. Sekä lavalla että yleisön joukossa
nähtiin lukuisia Helsingin yliopiston alumneja.
Euroopan historian professori Laura Kolbe muotoili osuvasti omassa puheenvuorossaan, miten meri
ei määrittele omaa arvoaan vaan me ihmiset teemme
sen meren äärellä. Me liitämme siihen toiveita, unelmia, 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 puheenvuoroissa haluttiin muistuttaa, että meren suojeleminen ei ole vain ympäristöliikkeen asia, vaan se kuuluu meille kaikille. Meri puhdistuu vain valtioiden,
kuntien, kansalaisten, yritysten ja tutkijoiden
välisellä yhteistyöllä. Jokainen voi kantaa kortensa
kekoon, vaikka syömällä kestävästi pyydettyä Itämeren kalaa ja nostamalla roskan maasta. Jokaisella
roskalla on väliä, sillä sateiden ja tuulten mukana ne
päätyvät lopulta mereen.
Unelmoin puhtaasta Itämerestä. Onko se tavoittamaton toiveuni? Itämeri on jokien välityksellä yhteydessä valuma-alueelle, jossa elää nykyään yli 90
miljoonaa ihmistä 14 eri valtiossa. Ihmisten vessavedet, teollisuuden jätevedet sekä maatalouden ja eläin-

tuotannon ravinnevalumat päätyvät kaikki lopulta
mereen. Käynnissä oleva ilmastonmuutos heikentää
meren tilaa entisestään.
Onneksi jätevesiä voidaan puhdistaa ja ravinnekuormaa 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 innovatiivisesti yhdistämään julkishallinnon (kuten Pietarin
kaupungin vesilaitos), yrityksen (kuten Laukaan lannoitetehdas) ja kolmannen sektorin (John Nurmisen
Säätiö) tieto, taito ja rahoitusmallit. Näiden hankkeiden ansiosta Suomenlahteen valuvaa liukoisen fosforin 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 konkreettisesti parannettava Itämeren tilaa esimerkiksi vähentämällä mereen valuvaa fosforia, sinilevän herkkua.
Pääsin Itämeripäivän aamunavauksessa mukaan
paneelikeskusteluun, jossa pohdittiin, mitä Itämeren historiasta voidaan oppia. Yllättäen keskustelun
juontaja kysyi, mikä on mielestäni Itämeren tulevaisuus? Voidaksemme suunnitella tulevaisuuttamme
meidän on ymmärrettävä menneisyyttä ja osaamme
luonnossa. Itämeren ja ihmisen tulevaisuus ovat erottamattomasti 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. Perustajat paloivat halusta pitää yhteyttä toisiinsa ja jakaa
työelämässä saamiaan kokemuksia. Näin alumnit
jatkoivat kehittymistään ja kasvamistaan. He saivat paljon eväitä kasvuunsa – samalla kun antoivat. Alumnilta alumnille. Tämän yhteisöllisyyden
vahvalle perustalle toimintaa on rakennettu jo
kolmen vuosikymmenen ajan.
Yliopisto on monelle alumnille se kiitorata, jonka ansiosta hän on saanut tuulta siipiensä alle ja
noussut niihin korkeuksiin, jossa hänet sittemmin
on totuttu näkemään. Uudesta asemastaan maailmaa 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 osoittees
sa Alumniyhdistys.fi ja olemme nyt tyylikkään
yhtenäisesti @Alumniyhdistys kaikissa käyttä
missämme yhteisöllisisissä välineissä. Olemmehan nimenomaan Helsingin yliopiston alumniyhdistys ja siksi Suomessa SE Alumniyhdistys.
Vahva ja toimiva yhteistyö on kaiken menestyksen perusta. Kukaan ei menesty yksin. Siksi yhdistyksen tuoreessa strategiassa 2021–2024 korostuvat painopistea lueina sekä yhteisöllisyys alumnien
välillä että yhteistyö kumppaneidemme kanssa.
Erilaiset näkökohdat ja toisiaan täydentävät kyvykkyydet täydentävät toisiaan – sekä työelämässä että
akateemisessa maailmassa.
On ollut erittäin antoisaa toimia yhdistyksen hallituksessa varapuheenjohtajana 2017, 2018 ja 2019
sekä puheenjohtajana tänä outona vuonna 2020.
Hallitus ja toimistomme väki ovat tehneet lujasti
töitä sen eteen, että yhdistyksellä olisi mahdollisimman vahva perusta rakentaa entistäkin antoisammaksi alumnien yhteisöksi. Sinullakin on paljon
annettavaa – sellaista mitä lukuisat muut alumnit
arvostaisivat jos vain kuulisivat siitä!
Kiitän lämpimästi jokaista aikaansa ja osaamistaan yhdistykselle antanutta sekä jokaista yhteistyötahoa 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 Kiinassa leviävästä viruksen aiheuttamasta uudesta
taudista. Taudin arveltiin tarttuneen joko elintarvikkeina käytettävistä lepakoista suoraan ihmiseen
tai ensin lepakoiden tartuttamien sivettikissojen
kautta. Toisin sanoen kyse on uudesta zoonoosista eli eläimestä ihmisiin tarttuvasta taudista. Aika
nopeasti aiheuttajaksi tunnistettiin aiemmin tuntematon koronavirus, josta alettiin käyttää nimeä
covid19 (corona virus disease 2019).
Zoonooseja aiheuttavat bakteerit, virukset ja
alkueläimet. Tartunnat tapahtuvat joko eläi
mestä 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. Suomessa ei esiinny rabiesta luonnonvaraisissa eläimissä,
lukuun ottamatta lepakkoa. Viimeksi rabiestartuntoja löydettiin meillä ketuista 1980-luvulla. Toinen
esimerkki vakavasta viruksen aiheuttamasta ns. vektorivälitteisestä zoonoosista on punkkien levittämä
puutiaisaivokuume.
Salmonella-bakteerien aiheuttamat tartunnat ovat
myös zoonooseja. Useimmiten ihmiset saavat salmonellatartunnan elintarvikkeiden välityksellä. Salmonella-bakteereille on tyypillistä, että ne eivät aiheuta
eläimille taudin oireita. Siksi salmonellan torjunta elintarvikkeissa perustuu koko elintarvikeketjun
valvontaan. Salmonellaa tutkitaan systemaattisesti
eläinten rehuista, eläimistä, elintarvikkeista ja tuotantolaitoksista.
Broilerien tuotannolla on meillä kiinnostava historia. Niiden kasvatus aloitettiin Suomessa 1960-luvulla, jolloin salmonellaa esiintyi paljon raaoissa
broilereissa. Tartunnan lähde oli ulkomailta tuotu
soijarehu. Salmonellan onnistuneessa torjunnassa
merkittävä osa oli yhdellä suomalaisen eläinlääketieteen tunnetuimmalla tieteellisellä saavutuksella
(Esko Nurmi, 1974). Kuoriutuvien broilerin munien
päälle ruiskutetaan kanan umpisuolen (umpisuoli on
lintujen isoin suoliston osa) sisältöä, jolloin poikasen suoliston ensimmäiset bakteerit ovat ns. hyviä
bakteereita ja ne estävät rehussa olevan salmonellan
kiinnittymisen broilerin suolistoon. Kyseisen tutkimuksen idea on samankaltainen, jota käytetään
ihmisille melko uutena hoitomuotona ns. ulosteensiirtona Clostridium difficile –bakteerin aiheuttaman
vakavan suolistotulehduksen hoidossa.
Eläinlääketieteessä zoonoositutkimuksella on aina
ollut keskeinen asema. Erityisesti tuotantoeläinten
tautien torjunnassa epidemiologinen ajattelu on tärkeää, ja siitä seuraavat toimet ovat myös tuttuja aiheita covid19 -pandemian hoidossa kuten eristäminen,
rokottaminen ja karanteenimääräykset. Eläintautilainsäädännössä ei ole omaehtoisia tai vapaaehtoisia
karanteeneja. Karanteeni on karanteeni. Ihmisten
kohdalla karanteenit ovat välillä näyttäneet kirppujen paimentamiselta.
Eläinlääketieteen ja lääketieteen tutkijoiden välisellä erityisesti zoonooseihin kohdistuvalla yhteistyöllä 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 ruokamyrkytysepidemioista.
Zoonoosit ovat osa laajaa kokonaisuutta, joka
on saanut nimekseen One Health (Yhteinen ter
veys). One Health –käsitettä käytetään yhä laa
jemmin yliopistoissa ja globaaleissa järjestöissä.
Helsingin yliopistoon on perustettu muutama vuosi
sitten Helsinki One Health (HOH) -tutkimusverkosto selvittämään eläin- ja ihmispopulaatioiden
terveyden vuorovaikutuksia muuttuvassa ympäristössä. HOH-verkoston professori Olli Vapalahti on
esiintynyt ansiokkaasti covid19-pandemian asiantuntijana. Verkostoon kuuluu Helsingin yliopistosta lääketieteellisten tiedekuntien lisäksi farmasian,
maatalous-metsätieteellinen sekä valtiotieteellinen
tiedekunta.
One Health-liike siteeraa usein 1800-luvulla vaikuttanutta saksalaista professoria Rudolf Vircho
wia: ”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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ALUMNIRYHMÄT 2021
Alumniryhmät ovat yliopiston aiempien opiskelijoiden perustamia
oppiala- tai aihekohtaisia ryhmiä, jotka toimivat itsenäisesti
tai osana Helsingin yliopiston alumniyhdistystä. Ryhmä
voi muodostua tiettyä oppiainetta opiskelleista – kuten
kansantaloustieteen tai teologian alumnit, tietyllä vuosikurssilla
opiskelleista tai tietystä aiheesta kiinnostuneista alumneista.
Ryhmä voi olla rekisteröity tai rekisteröimätön yhteisö.
Voit liittyä ryhmään Alumniyhdistyksen verkkosivuilla, jäsenmaksun
yhteydessä tai lähettämällä viestin ryhmän yhteyshenkilölle.
alumniyhdistys.fi/alumniryhmat

tilläggsavgift utöver medlems
avgiften för Alumnföreningen.
VOIMISTELULAITOSRYHMÄ

Ryhmän tarkoituksena on
ylläpitää Voimistelulaitoksella
opiskelleiden alumnien välistä
yhteydenpitoa ja tuoda esille
voimistelulaitoksella tehdyn työn
merkitystä koko suomalaiselle liikuntakasvatukselle sekä korostaa
liikunta- ja terveyskasvatuksen
merkitystä hyvinvoinnille. Ryhmällä ei ole jäsenmaksua ja siihen
voi liittyä kuka tahansa Helsingin
yliopiston voimistelulaitoksella
opiskellut voimistelunopettaja.
KANSANTALOUSTIETEEN
ALUMNIT HELSINGIN

HELSINGIN YLIOPISTON
PROFESSORIEN PUOLISOT RY

järjestää jäsenistölleen esitelmätilaisuuksia, tutustumiskäyntejä
ja retkiä sekä toimii Helsingin
yliopiston ja sitä lähellä olevien
yhteisöjen parhaaksi. Yhdistys
on perustanut Helsingin yliopistoon oman nimikkorahastonsa,
josta vuosittain tuetaan stipendein vammaisopiskelijoita. Jos
olet sekä Professorien puolisot
ry:n että Alumniyhdistyksen
jäsen vuonna 2021, voit maksaa
kaksoisjäsenmaksun 51 €, joka
sisältää sekä Alumniyhdistyksen
että Professorien puolisot ry:n
jäsenmaksun. Säästät 8 €.
TKT-ALUMNI RY on vuonna

2008 perustettu yhdistys, jonka
tarkoitus on kerätä yhteen
tietojenkäsittelytieteen, -opin ja
datatieteen entiset opiskelijat.
Järjestämme IT-alan aiheiden
ympärillä tapahtumia yhdessä
tietojenkäsittelytieteen osaston
sekä yritysten kanssa. Tämän
lisäksi pyrimme järjestämään
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vapaa-ajan ohjelmaa jäsenistön
toiveet huomioon ottaen.
Tavoitteitamme:
• verkostoituminen ja oman
osaamisen kehittäminen
• vanhojen opiskelukavereiden
tapaaminen.
Tapahtumista tiedotetaan
Facebookissa (TKT-alumni
ry) sekä Telegram-ryhmässä
(TKT-alumni).
Jäseneksi voivat ilmaiseksi liittyä
kaikki Helsingin yliopistossa
tietojenkäsittely- tai datatiedettä
opiskelleet henkilöt ja henkilökunta, jotka kokevat itsensä
alumniksi. TKT-alumni ry on
sopinut yhteistyöstä Alumni
yhdistyksen kanssa.
Ota yhteyttä:
hallitus@tkt-alumni.fi
SOC&KOMS VÄNNER RF Före

ningen 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 €

YLIOPISTOSSA RY on yhteisö
Helsingin yliopistossa taloustiedettä opiskelleille. Alumniyhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää
Helsingin yliopiston kansantaloustieteen alumnien keskinäistä
yhteydenpitoa ja tarjota luonteva
ympäristö verkostoitumiseen, ylläpitää alumnien ja taloustieteen
opiskelijoiden välistä yhteydenpitoa ja tukea yhteyksiä työelämän ja alumnien sekä nykyisten
opiskelijoiden välillä. Yhdistyksellä on noin 400 jäsentä.
Jos haluat liittyä Kansantalous-

tieteen alumnit Helsingin yliopistossa ry:n jäseneksi, ota yhteyttä
Alumniyhdistyksen toimistoon.
Vaihtoehtoisesti voit täyttää
Alumniyhdistyksen sivuilta löytyvän liittymislomakkeen (valitse
alalehden ”Jäsenyys” kohdalla
Kansantaloustieteen alumnit).
Kansantaloustieteen alumnit
suosittelevat liittymistä myös
Helsingin yliopiston alumniyhdistykseen.
HISTORIA-ALUMNIT /
HISTORIA-ALUMNER on
historia-aineita opiskelleiden
alumnien yhdistys, joka edistää alumnien yhteydenpitoa ja
verkostoitumista sekä järjestää
jäsenilleen tapaamisia ja yhteistoimintaa historian oppiaineiden
ja opiskelijajärjestöjen kanssa.

noin 160 jäsentä, jotka tavoittaa
helpoiten Facebook-ryhmästä
Promootion ystävät. Helsingin
yliopiston alumniyhdistyksen
piirissä laaditun hakemuksen johdosta maisteripromootioperinne
on liitetty kansalliseen elävän
kulttuuriperinnön luetteloon. Luetteloon liittäminen on tunnustus
promootioperinteen merkitykselle ja ainutlaatuisuudelle. Luettelo
liittyy UNESCO:n aineettoman
kulttuuriperinnön suojelemisen
yleissopimukseen, ja tältä listalta
opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa kohteita kansainväliseen
aineettoman kulttuuriperinnön
luetteloon. Mukaan? Promootion
ystävät on Alumniyhdistyksen
ryhmä ja toimii sen tuella. Ei
jäsenmaksua.
BIOTEKNIIKAN ALUMNIT

PROMOOTION YSTÄVÄT

RYHMÄN tarkoitus on ylläpitää

Kaikki, jotka ovat toimineet Helsingin yliopiston promootiotoimikuntien jäsenenä, promootioiden officianttina tai airuena ovat
tervetulleita liittymään ryhmään.
Ryhmän jäsenille tiedotetaan
säännöllisesti promootioihin
liittyvistä asioista. Lisäksi ryhmäläisillä on mahdollisuus jakaa
osaamistaan tuleville promootiotoimikunnille. Ryhmällä on

biotekniikan alumnien välistä yhteydenpitoa, mahdollistaa alumnien ja nykyisten opiskelijoiden
välinen yhteydenpito ja tukea
yhteyksiä työnantajien, alumnien
ja nykyisten opiskelijoiden välillä.
Ryhmällä ei ole jäsenmaksua, ja siihen voi liittyä kuka
tahansa Helsingin yliopistossa
tai HEBIOT-koulutusohjelmassa
biotekniikkaa opiskellut. ■

SNÄF ALUMNER är till för

personer, 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.
SNÄf Alumner är en del av
Alumnföreningen vid Helsingfors universitet och fungerar
med dess stöd. Vi har ingen

Voimistelulaitosryhmä

Historia-alumnit / Historia-alumner
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KIRJALLISUUSPIIRIT

kertoo, kuinka määrätietoinen historian
maisteri valitsi kirjailijan uran ja uudisti tavan
kirjoittaa historiallisia viihderomaaneja.

suoratoistona Aleksandriasta
Ma 8.2.2021 kello 17–18
Martti Anhava
Kirjailija, suomentaja Martti Anhava kertoo
Leo Tolstoista, maailmankirjallisuuden monumentista ja toisinajattelun moniottelijasta,
josta ilmestyy tammikuussa 2021 kaksi tuoretta kirjaa. Haastattelijana Touko Siltala.
Ma 8.3.2021 kello 17–18
Sari Karhulahti
Richard Powersin Pulitzer-palkittu suurromaani puista ja ihmisistä on kielen ja
mielen juhlaa, ja siksi myös poikkeuksellisen
haastava teos suomentaa. Palkittu suomentaja Sari Karhulahti avaa tähänastisen
uransa merkittävintä käännöstyötä, jolla oli
ennenkokematon vaikutus hänen elämäänsä.
Haastattelijana Anna Baijars.

RUNSAASTI TAPAHTUMIA
VUONNA 2021
Alumniyhdistyksen jäsenille on tarjolla runsaasti monipuolista
ohjelmaa. Tapahtumakalenteri päivittyy vuoden edetessä.
Kevään 2021 tapahtumat järjestään sekä verkossa että
mahdollisuuksien mukaan yleisötapahtumina. Muista
ilmoittautua, niin lähetämme sinulle tapahtumaan liittyvää tietoa
ja suoratoistolinkin. Suoratoistolinkit julkaistaan aina myös
yhdistyksen ohjelmasivuilla. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Katso uusin ohjelma säännöllisesti kotisivuilta:
alumniyhdistys.fi/ohjelma
34
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Ma 12.4.2021 kello 17–18
Anneli Kanto
Anneli Kannon uutuusromaani Rottien pyhimys kertoo Hattulan Pyhän Ristin kirkon
maalaamisesta 1500-luvulla. Keitä olivat
maalarit, jotka koristivat Suomen keskiaikaisia kirkkoja pyhimysten ja Raamatun kertomusten kuvin? Miten he maalasivat, mitä he
tavoittelivat, mitä ajattelivat? Kirjailija Anneli
Kanto kertoo kiehtovasta matkastaan keskiajan Suomeen. Haastattelijana Anna Baijars.
Ma 10.5.2021 kello 17–18
Kaari Utrio
Toimittaja Anna-Liisa Haavikko ja kirjailija
Kaari Utrio (Vuoden Alumni 2002) keskustelevat Haavikon kirjoittamasta elämäkerrasta
Kaari. Kaari Utrion elämä. Innostava kirjailijan, poleemikon ja feministin muotokuva

Kaari Utrio

Anna Baijars

Kirjallisuuspiirin vetäjät ja ohjelman
suunnittelijat:
Anna Baijars on Gummeruksen toimitusjohtaja ja kustantaja, joka inspiroituu kirjallisuuden lisäksi musiikista, merestä ja kirja-alan
muutoksista. Touko Siltala on Kustannusosakeyhtiö Siltalan toimitusjohtaja ja kustantaja.
Pääosan urastaan hän on työskennellyt kotimaisen kaunokirjallisuuden parissa, mutta
merkityksellinen käännöskirjallisuus, elämäkerrat ja muistelmat sekä suomalainen historiantutkimus kiinnostavat yhä enemmän.

TIEDEKLUBIT
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV)
aloitti keväällä 2019 uuden klubi- ja podcastsarjan. Alun perin Tiedeklubit järjestettiin livetapahtumina Finlandiatalon Café
Verandassa, jossa ne äänitettiin seuraavana
päivänä julkaistaviksi podcasteiksi. Pandemian vuoksi livetapahtumista on toistaiseksi
luovuttu ja Tiedeklubit toteutetaan pelkäs
tään podcasteina. Podcastit lähetetään
ilmoittautuneille sähköpostitse.
Kevään 2021 ohjelmasta vastaavat
Liikuntatieteellinen seura, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry. Yhteistyössä on mukana myös
Helsingin yliopiston Alumniyhdistys.
To 25.3.2021 klo 12–13
Liikuntatieteellinen seura
To 29.4.2021 klo 12–13
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta
To 27.5.2021 klo 12–13
Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Touko Siltala
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VUODEN ALUMNIN 2021
JUHLALUENTO
To 22.4.2021 kello 17–18
Suoratoistona Tiedekulmasta.
Mika Salminen: Entä jos tiede ei olisikaan
löytänyt mikro-organismeja?

TIETOKIRJAKLUBI
Tietokirjaklubeilla perehdytään monipuolisesti
tietokirjatyyppeihin ja –kirjailijoihin. Tietokirjallisuus kattaa 80 % kirjamarkkinoista. Helsingin yliopisto on suurin tietokirjallisuuden
sisällöntuottaja. Professori ja humanistisen
tiedekunnan dekaani Pirjo Hiidenmaa yhdessä Professori Emeritus Markku Löytösen
kanssa ovat suunnitelleet ohjelman, se julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla.

KULTTUURITREFFIT
To 8.4.2021 kello 18.15
Kulttuuritreffit: Ilja Repin
Ateneum-Sali, Ateneum, Kaivokatu 2
Näyttelyssä on esillä Repinin tunnetuimpia,
taiturimaisen yksityiskohtaisia maalauksia,
kuten Pietarin Venäläisen taiteen museosta tulevat Volgan lautturit (1870–1873) ja
Zaporogit kirjoittamassa pilkkakirjettä Turkin
sulttaanille (1880–1891). Näyttelyn lukuisissa
muotokuvissa esiintyvät niin taiteilijan perheenjäsenet kuin ajan kulttuurivaikuttajatkin,
kuten säveltäjä Modest Musorgski ja kirjailija
Leo Tolstoi.
Alumniyhdistyksen jäsenille on varattu
opastus sisältäen kuvaesityksellisen luennon
näyttelyn taustoista (noin. 30 minuuttia).

Tämän jälkeen näyttelyyn voi tutustua itsenäisesti omassa tahdissaan.
Hinta: Museokortilla 7 euroa ja ilman
Museokorttia 22 euroa. Varmista paikkasi
suorittamalla osallistumismaksu Alumnikauppaan (alumnikauppa.fi). Osallistumismaksu toimii ilmoittautumisena.

LUENTOSARJA
Ti 18.5.2021 kello 17–18
Voiko lyhyellä aikataululla kehitettyyn
rokotteeseen luottaa?
Webinaarin aiheena on lääketutkimus, lääketeollisuus sekä rokotteisiin liittyvä skeptisyys.
Ti 12.10.2021 kello 17–18
Ilmastoahdistus – utopioita ja dystopioita.
Tilaisuudessa keskustellaan mm. siitä mitä
vaikutuksia koronalla on ollut ilmastomuutokseen ja kuluttajakäyttäytymiseen ja miten
koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne
on vaikuttanut ilmastotoimiin.

LUENTOSARJA

”JO MUINAISET KREIKKALAISET...”
– NÄKÖKULMIA EUROOPPALAISEEN
IDENTITEETTIIN
on ilmaisu, jota
yhä käytetään kun halutaan viitata johonkin
antiikinaikaiseen aiheeseen tai antaa viestille
erityistä painoarvoa. Tämä vanha sanonta kertoo
antiikin merkityksestä länsimaille. Laajentuessaan
antiikin kreikkalaisten ja roomalaisten kulttuuri
kehittyi, muuttui ja sopeutui elinvoimaisena
uusilla alueilla. Voidaankin perustellusti väittää,
että eurooppalaisen identiteetin juuret pohjautuvat antiikin kreikkalaiseen ja juutalaiskristilliseen
kulttuuriperinteeseen. Arabimaailman merkitystä
ei myöskään sovi unohtaa.
Tämä luentosarja, joka on jatkoa sarjalle Mobi
litet på Medelhavet under antiken, tarkastelee
eurooppalaista identiteettiä useasta eri näkö
kulmasta. Luentosarjan teema on myös osittain
paradoksi, sillä samalla kun eurooppalainen nykyidentiteetti perustuu pitkään historian jatkumoon
ottaa se samalla etäisyyttä verisestä, kolonialisti
sesta ja sotientäyteisestä menneisyydestä.
”JO MUINAISET KREIKKALAISET …”

Pe 10.12.2021 kello 18–20
A.I. Virtanen palkinnon julkistamistilaisuus
Palkinnon taustalla ovat Suomalaisten
Kemistien Seura, Suomen Biobio-seura
(Societas Biochemica, Biophysica et Microbio-logica Fenniae) ja Ravitsemuksen
Tutkimussäätiö.
Tapahtumasarjan järjestävät Helsingin
yliopiston alumniyhdistys yhteistyössä Hansaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen kanssa. Mukana yhteistyössä Valio,
Ravitsemuksen Tutkimussäätiö, Suomalaisten Kemistien Seura ja Suomen Biobio-seura.

Sarjan aloittaa Pauliina Remes luennollaan
Platonista ja keskustelutaidon normeista. Timo
Tuomi jatkaa pääteemaa arkkitehtuurin näkö
kulmasta. Viimeisenä, muttei vähäisimpänä, esitte
lee Henrik Knif eurooppalaista identiteettiä Göran
Schildtin silmin. Knif julkaisi syyskuussa 2020
Göran Schildtin elämänkerran.
36
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Keskiviikkona 24.3. klo 17
suoratoistona Aleksandriasta
Professori Pauliina Remes: Platon
keskustelun suitsimisesta: jaettu
tutkiskelu ja sen normit.
Keskiviikkona 7.4. klo 17
suoratoistona Aleksandriasta
FT Timo Tuomi: Olemmeko
kaikki kreikkalaisia? Suomalaisia
arkkitehteja kulttuurin juurilla.
Keskiviikkona 5.5. klo 17
suoratoistona Aleksandriasta
FT Henrik Knif: Resor i det obekanta.
Göran Schildt vid den klassiska
världens gräns – aspekter på den
europeiska identiteten.
Järjestäjinä toimivat Helsingin
yliopiston alumniyhdistys ry
yhteistyössä Christine
ja Göran Schildtin säätiön kanssa.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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SEIKKAILU JOLLA
ON TARKOITUS
ALUMNIMATKAT
Ikimuistoisia kokemuksia alumnien ja
akateemisten asiantuntijoiden seurassa.

KIEHTOVA
KILPISJÄRVI
Järjestämme kolme matkaa
2.–6.9.2021 ja 7.–11.9.2021 ja
23.–28.9.2021 maailman pohjoisimmalle valaistusvyöhykkeelle –
Pohjoiskalotin alueelle Tromssaan
ja Kilpisjärvelle. Saana-tunturin
kupeessa sijaitseva Helsingin
yliopiston Kilpisjärven biologinen
tutkimusasema tarjoaa ainutlaatuiset puitteet pohjoisen luonnon
ja paikallisen kulttuurin tutkimukselle. Tapaamme tutkijoita
ja asiantuntijoita kauniin ruskan
vuodenaikaan. Matkan edellytyksenä on luonnollisesti, että
tämänhetkinen matkustuskielto
Norjan ja Suomen välillä ei ole
voimassa syyskuussa.

ALUMNIJUHLA
Nyt on yhteisen juhlan aika!

TULEVAT
ALUMNIMATKAT

100-VUOTINEN AHVENANMAA
Alumniyhdistys tekee kaksi
matkaa Ahvenanmaalle
22.–26.5.2021 ja 5.–9.6.2021
tutustuakseen näihin rauhan saarin
taiteen, yrittelijäisyyden ja historian näkökulmista. Suomen läntisin
maakunta juhlii itsehallinnon juhlavuotta 9.6.2021–9.6.2022. Matkan
aikana tapaamme useita taiteilijoita niin Kökarilla, Eckerössä kuin
38
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Maarianhaminassa ja teemme
vierailuja paikallisiin pien
yrityksiin. Tutustumme itsehallinnon käsitteeseen ja historiaan
rakennusten ja esitelmien kautta
unohtamatta Ahvenanmaan
rauhaninstituuttia. Ahvenanmaan
historia linnoituksineen ja keskiaikaisin kirkkoineen ovat itsestään
selvä osa kokonaisuutta.

Seuraamme COVID-19
tilannetta ja toimimme
viranomaisten
suositusten mukaisesti.
Tiedustelut ja varaukset
matkatoimistolta
alumni@axtours.fi tai
040 483 4950

Aiemmin suunniteltuja kaukomatkoja on lykätty. Pyrimme
toteuttamaan matkat suunnitellusti uusin päivämäärin. Vuonna
2019 ja 2020 tehdyt varaukset ja
ilmoittautumiset ovat voimassa
ja huomioidaan ensisijaisina.
Olemme suunnitelleet uusia
matkoja syksylle ja talvelle
2021/2022. Tiedotamme uusista
matkakohteista enemmän, kun
matkoja on jälleen mahdollista ja
mielekästä tehdä turvallisesti.

Lokakuussa järjestetään Alumnijuhla
ja toivomme, että voimme juhlia
samassa tilassa. Vuoden Alumnin 2022
valinta on juhlan kohokohta.
Tule mukaan nauttimaan iloisesta
seurasta ja nostamaan malja Yliopistolle
ja Alumniyhdistykselle!
Juhlaan voi osallistua paikan päällä
ja suoratoistona. Ilmoittautuminen
yhdistyksen verkkosivuilla alumniyhdistys.fi
tai puhelimitse: 050 448 412.

PERJANTAINA 29.10.2021
kello 17–23...
Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
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TAPAHTUMIEN
ILMOITTAUTUMIS
KÄYTÄNNÖT
ALUMNIYHDISTYS järjestää yhdessä eri

yhteistyökumppaneiden kanssa yli 50
tapahtumaa vuodessa. Tilaisuuksien koko
vaihtelee, ja joihinkin yhteistyötahojen
tilaisuuksiin yhdistyksellä on pieni kiintiö.
Kaikkiin tilaisuuksiin tulee ilmoittautua,
ellei ohjelmassa toisin mainita. Näin
varmistetaan, että mahdollisimman moni
alumni mahtuu mukaan. Kulttuuritapahtumiin, joihin lunastetaan liput omatoimisesti, on myös ilmoittauduttava, jotta
tiedotus ennakko-ohjelmasta ja mahdollisista tapahtumamuutoksista (mm. tilamuutokset) tavoittaa kaikki osallistujat.
KEVÄÄN 2021 tapahtumat järjestään
sekä verkossa että mahdollisuuksien mukaan yleisötapahtumina. Muista ilmoittautua niin lähetämme sinulle tapahtumaan
liittyvää tietoa ja suoratoistolinkin. Suoratoistolinkit julkaistaan myös yhdistyksen
ohjelmasivuilla.
Alumniyhdistys seuraa COVID-19 tilannetta ja toimii viranomaisten ja yliopiston
rajoituksien ja suositusten mukaisesti. Lue
lisää yliopiston poikkeustilasta ja toimenpiteistä osoitteessa helsinki.fi.
TAPAHTUMIEN JÄLKEEN osallistujille
lähetetään palautekysely sähköpostitse.
Yhdistyksen hallitus, ohjelmatyöryhmät ja
toimisto seuraavat tapahtumien osallistujamääriä ja palautetta kehittäessään
alumnitoimintaa.

alumniyhdistys.fi/ohjelma

40

ALUMNIYHDISTYS | JÄSENKIRJE 2021

SUOSITUILLA YRITYS
VIERAILUILLA TUTUSTUTTIIN
TYÖELÄMÄÄN
Uusi vastavalmistuneille suunnattu
ohjelmakonsepti Tulevaisuuden hyvinvoinnin rakentajat toteutettiin verkossa.
Vierailimme virtuaalisesti Orionilla
tammikuussa ja osallistuimme VTT
seminaariin helmikuussa.
Haluatko sinä kertoa edustamastasi
yrityksestä opiskelijoille ja vasta
valmistuneille?
Ota yhteyttä:
hy@alumniyhdistys.fi
tai +358 50 448 4120

Tutkittua tietoa
jäsenetuhintaan

-25%

normaalihinnoista

Koko valikoimasta kampanjakoodilla:

ALUMNI2021

kauppa.gaudeamus.fi

HELSINGIN
YLIOPISTON
ALUMNI RY:N
VUOSIKOKOUS
Torstaina 11.11.2021 kello 17–19
Paikka vahvistetaan myöhemmin.

Vuosikokousmateriaali on nähtävillä
yhdistyksen kotisivuilla ja toimistolla.
Ilmoittaudu mukaan ja vaikuta!
Kokouksen jälkeen tarjoilua.
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MONIPUOLISIA
JÄSENETUJA
GAUDEAMUKSEN JULKAISUT – SÄÄSTÄ 25 %

ULKOPOLITIIKKA-LEHTI – SÄÄSTÄ YLI 6 €
UNICAFÉ -LOUNAS – SÄÄSTÄ PÄIVITTÄIN 3 €

Opiskelijoiden perustama UniCafé on vuosikymmenet varmistanut, että jokaiselle opiskelijalle on tarjolla terveellistä ruokaa edullisesti. Jäsenetuna saat
lounaan henkilökuntahintaan 5,90-7,40€ (norm.
8,20-9,70 €) kaikissa UniCafén ravintoloissa.
Edullisemman lounaskategorian vegaanivaihtoehto
on 5,80 €. Monipuolinen lounas sisältää pääruoan
lisäksi juoman, leipäpöydän, lisäkesalaatit sekä
valinnaisen kahvin, teen tai jälkiruoan. Koe opiskeluajan nostalgiaa, syö maukas ja edullinen lounas
ja seurustele sekä opiskelijoiden että yliopiston
henkilökunnan kanssa. Näytä kassalla sähköistä tai
paperista jäsenkorttia hyödyntääksesi etua.

Ulkopolitiikka on palkittu laatulehti, joka syventää
kansainvälisestä politiikasta ja taloudesta käytävää
keskustelua Suomessa. Jäsenetuna saat lehden tilauksesta 15 prosentin alennuksen. Vuosikerran hinta
on jäsenille 36,50 € (norm. 43 €). Tilaukseen sisältyy
yksi vapaavalintainen aiemmin ilmestynyt numero
sekä mobiililaitteille sopivan verkkolehden lukuoikeus. Tilaukset tehdään numeroon 09 432 7707 tai
sähköpostitse asiakaspavelu@ulkopolitiikka.fi.
Mainitse tilatessasi Alumniyhdistyksen jäsenyydestä.
Lehteä julkaisee Ulkopoliittinen instituutti, joka
järjestää kansainvälisiä suhteita ja Euroopan unionia
käsitteleviä keskustelutilaisuuksia ja seminaareja.
Muutamiin näistä on varattu kiintiö yhdistyksen
jäsenille. Lisätietoja ajankohtaisista tapahtumista
löydät Alumniyhdistyksen verkkosivuilla.

BUSINESS-LEHTI FORUM – SÄÄSTÄ 46 €

Forum on ainoa ruotsinkielinen liikkeenjohdon
ja elinkeinoelämän bussineslehti Suomessa.
Jäsenetuna saat 50% alennuksen koko vuoden
tilauksesta. Erikoistarjous sisältää 10 numeroa
alumnihintaan 50 € (norm. 96 €). Tilaus tehdään
Alumniyhdistyksen verkkosivuilla helsinki.fi/fi/
alumniyhdistys/jasenedut. Hyödynnä etu syöttämällä alennuskoodi ”Alumnföreningen vid HU”
tilauslomakkeen alareunaan.
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YLIOPISTO-LEHTI JÄSENETUHINTAAN 30 €

Yliopisto-lehti on tiedelehti kaikille Helsingin yliopistosta. Se esittelee viimeisimmät tutkimukset, ajattomimmat analyysit, tietävimmät tutkijat ja ihastuttavimmat ilmiöt. Voit tilata Yliopisto-lehden jäsenetuna
hintaan 30 € (norm. 45 €) / vuosikerta. Tilaus maksetaan jäsenmaksun yhteydessä. Vuoden ensimmäinen lehti postitetaan kaikille valinnasta riippumatta.
AlumniFuksi -jäsenyys ei sisällä painettua lehteä.

Helsingin yliopiston omistama Gaudeamus on yksi
maamme johtavista tiedekustantamoista, joka palvelee koko suomalaista tiedeyhteisöä ja tieteestä
kiinnostunutta laajaa lukijakuntaa. Gaudeamus
julkaisee teoksia yhteiskuntatieteen, filosofian,
humanististen tieteiden, ympäristön, talouden
ja kasvatuksen aloilta. Jäsenetuna saat Gaudeamuksen verkkokaupassa kirjoista 25% alennuksen
normaalihinnoista. Vuoden aikana Gaudeamus tarjoaa myös erilaisia erikoisetuja. Näistä tarjouksista
tiedotetaan yhdistyksen verkkosivuilla, sähköpostitse ja sähköisessä jäsenkortissa. Verkkokaupassa
jäsenalennuksen saa syöttämällä ostoskorissa jäsenetukoodin ALUMNI2021 kohtaan Kampanjakoodi.
Yli 60 €:n tilaukset saat postikuluitta.

SKS JULKAISUT – SÄÄSTÄ JOPA 10 €/KIRJA

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) on
Suomen suurin humanistisen tieto- ja tiedekirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain noin
60 uutta teosta suomen kielen ja suomalaisen
kirjallisuuden, perinteen ja historian aloilta.
Alumniyhdistyksen jäsenenä saat SKS:n normaalihintaisista kirjoista 25 %:n alennuksen kirjakauppa Tiedekirjassa (Snellmaninkatu 13, Helsinki)
ja SKS:n verkkokaupassa. Kirjakauppa Tiedekirjassa saat alennuksen esittämällä Alumniyhdistyksen jäsenkortin. SKS:n verkkokaupassa saat
alennuksen käyttämällä ostoskori-sivulla koodin
ALUMNIETU.

SANOMAN AIKAKAUSILEHTIÄ

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN KIRJAT -20 %

– SÄÄSTÄ JOPA 40 %

Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö
tuleville sukupolville. Säätiö on kulttuuriteoistaan
palkittu tiedon välittäjä ja merellisen sisällön
tuottaja. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen
kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä
vähentävillä toimilla. Työtä ohjaavat mitattavat
tulokset ja vaikuttavuus. Alumniyhdistyksen yhteistyökumppanina John Nurmisen säätiö tarjoaa
jatkuvan alennuksen -20% verkkokaupan kirjoista
ja kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin. Näistä tiedotetaan
yhdistyksen verkkosivuilla, sähköpostitse ja sähköisessä jäsenkortissa. Verkkokaupassa saat edun
käyttämällä ostoskorin yhteydessä kampanja
koodia ALUMNI2021.
→

Sanoman Media Finland on julkaissut lehtiä Helsingissä vuodesta 1889, jolloin Helsingin Sanomien
edeltäjä Päivälehti perustetiin. Jäsenetuna saat
Sanoma Median Lifestyle-lehtien määräaikaisista 12
kuukauden tilauksista jopa 40% alennuksen. Printtilehden lisäksi saat lukuoikeuden digilehtiin. Tilaus
tehdään Alumniyhdistyksen verkkosivuilla. Vuoden
aikana hintoihin saattaa tulla muutoksia, mutta
alennusprosentti pysyy samana. Jokaiseen Lifestyle -lehtien tilaukseen liittyy digilehdet.fi -palvelu.
Tarjous koskee seuraavia lehtiä: 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.
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TUTUSTU LIIKUNTAKESKUKSIIN
– ENSIMMÄINEN KÄYNTIKERTA ON MAKSUTON

LIPPUJA VAIHTUVIIN KANSALLISTEATTERIN

KAUSIKORTILLA SAAT

NÄYTELMIIN – JOPA -35 %

• kuntosalin ja ryhmäliikuntatuntien lisäksi vapaan
käyttöoikeuden kausikortin mukaisina aukioloaikoina
• käyttöösi UniSportin Online Training -palvelut,
johon sisältyy noin 20 video-ohjattua treeniä tuntivalikoimastamme. Tutustu tarkemmin täältä.
• palloilun rento- ja pelurivuorot
• varausoikeuden kausikorttiin kuuluviin palveluihin
• yhden (1) kuukauden maksuttoman lomavapaan
12 kk:n kausikorttilaisille (ei koske AlumniFukseja)
• maksuttoman kortin jäädytyksen palveluehdoista
mainituista syistä (esim. väliaikainen muutto)
• 7 päivän tyytyväisyystakuun
Etu ei koske kenttä- ja salivarauksia. Tarkemmat
ehdot ja muiden palveluiden hinnat ovat Uni
Sportin hinnastossa.

Alumniyhdistyksen yhteistyökumppanina Kansallisteatteri tarjoaa vaihtuvia erikoistarjouksia ja kutsuja
erilaisiin tilaisuuksiin. Näistä erikoistarjouksista tiedotetaan yhdistyksen verkkosivuilla, sähköpostitse
ja sähköisessä jäsenkortissa. Kansallisteatteri on Helsingin ytimessä sijaitseva suomalaisen teatterin lippulaiva, joka tarjoaa ajatuksia ja tunteita herättävää
laatuteatteria aina uudesta kotimaisesta draamasta
ikivihreisiin klassikoihin – tervetuloa kokemaan, oivaltamaan ja inspiroitumaan live-taiteen äärelle!

RSO:N KONSERTTILIPPUJA – SÄÄSTÄ 10 %

Koronatilanteen takia RSO ei järjestä konsertteja
kevään 2021 aikana. Kausikorttien alennus päätetään huhtikuun 2021 aikana.
Radion sinfoniaorkesteri on Yleisradion orkesteri,
jonka tehtävänä on tuottaa ja edistää suomalaista
musiikkikulttuuria. RSO tekee yhdistyksen jäsenille
vuosittain vaihtuvia tarjouksia. Konserttiohjelma
löytyy RSO:n verkkosivuilta ja yhdistyksen jäsenetusivuilta. Lippuja voi ostaa Ticketmasterin myyntipisteistä, jolloin lipun hintaan lisätään palvelumaksu 3-3,50 € / lippu. Musiikkitalon lipunmyynnissä ei
veloiteta palvelumaksua. Näytä kassalla sähköistä
tai paperista jäsenkorttia hyödyntääksesi etua.

UNISPORT KAUSIKORTTI – SÄÄSTÄ 132 €

Opiskelijaliikunnasta vuonna 1967 alkanut UniSport
on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Hankenin yhteinen liikunta- ja hyvinvointipalveluorganisaatio, joka toimii kuudella yliopistokampuksella.
Ryhmäliikunnasta innostuneille tarjolla on yli 40
lajia matalan kynnyksen tunneista haastavampiin
harrastuksiin. Jäsenetuna saat UniSportin kausikortin koko vuodeksi etuasiakashintaan 527 €.
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KOKOPÄIVÄKORTTI ALUMNEILLE

• 12 kk 527 € (norm. 659 €)
• 4 kk 200 € (norm. 235 €)
• 1 kk 55 € (norm. 65 €)

• UniSport Kluuvi (Yliopistonkatu 4): ydinkeskustan suurin kuntosali, ryhmäliikuntaa, sisäpyöräilyä,
hierontaa, personal training –palveluita
• UniSport Kumpula (Väinö Auerin katu 11): kunto
salin lisäksi ryhmäliikuntaa, palloilua, hierontaa
sekä personal training –palvelut
• UniSport Meilahti (Zaidankatu 9): luonnonvaloa
tulviva kuntosali, ryhmäliikuntaa ja sisäpyöräilyä,
hieronta- ja personal training -palvelut
• UniSport Otaniemi (Otaranta 6): kuntosali kahdessa kerroksessa, ryhmäliikuntaa, runsaasti palloilu- ja mailapelivuoroja sekä hieronta- ja personal
training –palvelut
• UniSport Töölö (Pohjoinen Hesperiankatu 25):
itsepalvelusali avoinna ma-su 5.00-24.00, personal
training –palvelut
• UniSport Viikki (Kevätkatu 2): ryhmäliikuntaa,
palloilua ja mailapelivuoroja kahdessa eri salissa

SAMPPANJAA JÄSENETUHINTAAN
KÄMP BARISSA

Kämp Barissa pullo talon samppanjaa 110 € (norm.
135 €) tai lasillinen (12 cl) talon samppanjaa 18 €
(norm. 22 €). Jäsenen tulee esittää alumniyhdistyksen jäsenkortti baarissa edun lunastuksen yhteydessä.

ALUMNIFUKSEILLE – SÄÄSTÄ 452 €

Alumniyhdistyksen AlumniFukseille UniSport
tarjoaa erityisedun. Saat kausikortin henkilöstöhintaan 12 kk 207 € (norm. 659 €) ja kurssit sekä
hieronnan etuasiakashintaan (etu ei sisällä kenttäja salivarauksia). Mikäli valmistumisestasi on kaksi
vuotta tai vähemmän, olet AlumniFuksi. Yhden (1)
kuukauden maksuton lomavapaa 12 kk:n kausikorttilaisille ei koske AlumniFukseja. Esitä kassalla
jäsenkortti sekä tutkintotodistus.

PUOLIPÄIVÄKORTTI ALUMNEILLE

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat
ovat voimassa 31.8.2021 asti.

• 12 kk 422 € (norm. 527 €)
• 4 kk 170 € (norm. 200 €)
• 1 kk 47 € (norm. 55 €)

Lisätiedot: unisport.fi

UNISPORT SUOSITTELEE ALUMNEILLE

KÄMP COLLECTION HOTELS

UniSportin kursseilla pääset tutustumaan uusiin
liikuntamuotoihin ja saat inspiraatiota liikkumiseesi.
Järjestämme vuosittain yli 100 erilaista liikuntakurssia, esimerkiksi:
• Virtuaalikurssit
• Jooga-, pilates- ja aikuisbalettikurssit
• Kuntosalikurssit, mm. Kuntosalistartti, Cross
Trainingin alkeet
• PT pienryhmät, mm. Pysyvästi kuntoon, Teho
kiinteytys
• Ulkoliikunta- ja palloilukurssit, mm. Kävelystä
juoksuun, tenniksen alkeet

– EKSLUSIIVISIA ALUMNIETUJA

Kämp Collection Hotels tarjoaa laajimman valikoiman ensiluokkaisia hotelleja, ravintoloita ja baareja
Helsingissä. Hotelliketju koostuu useista ylellisistä
hotelleista, mukaan lukien Helsingin ensimmäinen
viiden tähden Hotel Kämp, uuden luvun Helsingin
hotellien historiaan kirjoittava Hotel St. George
sekä boutique hotellit Hotel Haven, Klaus K Hotel
ja Lilla Roberts. Kämp Collection Hotels toivottavat Alumniyhdistyksen jäsenet lämpimästi terve
tulleiksi nauttimaan jäseneduista ja historiallisen
hienoista hetkistä.

KÄMP COLLECTION HOTELS HOTELLIHUONEEN
ERITTÄIN EDULLISEEN ALUMNIHINTAAN

Alumnietuna saat 25% alennuksen päivän joustavasta
hinnasta kaikissa Kämp Collection Hotelsin hotelleissa. Valitse majoitus ja täytä koodi PROALUMNI ”Lisää
koodi” kenttään, kun teet varauksen osoitteessa
kampcollectionhotels.com. Etu sisältää hotelliaamiaisen ja on voimassa majoituksiin 30.4.2021 saakka.

HYVINVOINTI STAYCATION HOTEL ST. GEORGESSA KAHDELLE JÄSENETUHINTAAN 400 €

Etu sisältää majoituksen Serenity-huoneessa, pääsyn St. George Care -spahan, kaksi hoitoa tai hierontaa per varaus, aamiainen ja Wi-fi. Huoneluokan
korotus saatavuuden mukaan ja myöhäinen uloskirjautuminen klo 14.00. Varaa huoneesi Hotel St.
Georgen verkkosivulla ja täytä koodi PROALUMNI
”Yhtiö/tarjouskoodi”-kenttään. Etu on voimassa
majoituksiin 30.4.2021 saakka ja su–to öinä.
ALUMNIYHDISTYS | JÄSENKIRJE 2021
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JÄSENKIRJE

Jäsenkirje lähetetään kaikille
Alumniyhdistyksen jäsenille
vuoden alussa ja uusille jäsenille
liittymisen yhteydessä. Jäsenkirjeestä saat kokonaiskuvan
yhdistyksen toiminnasta.

kanssa asioidessasi – kortti on
aina mukana puhelimessa ja
sen sisältö päivittyy jatkuvasti.
Jäsenkorttia kannattaa selata
ajoittain, koska applikaatiossa
ei ole push-toimintoa, joka
ilmoittaa uusista päivityksistä. Yhdistyksen verkkosivuilta
löydät lisätietoa kortista, ohjeet
sen lataamiseen sekä vastaukset
yleisimpiin kysymyksiin.
Paperinen jäsenkortti postitetaan jäsenille vuoden alussa
ja uusille jäsenille liittymisen
yhteydessä.

Suljetussa ryhmässä keskustellaan työstä ja urasta. Jäsenet
tarjoavat toisilleen ja opiskeli
joille työ- ja harjoittelupaikkoja
sekä mentorointia. Alumni
Ambassador -palvelun kautta
tarjotaan neuvontaa ja vinkkejä
työnhakuun. Ryhmään hyväk
sytään kaikki Alumniyhdistyksen
jäsenet. Mukana on jo yli 1 100
eri alojen ammattilaista.
linkedin.com/groups/8431519

VERKKOSIVUT

MESSUT, TAPAHTUMAT

Yhdistyksen verkkosivuilta
alumniyhdistys.fi löydät koko
vuoden ohjelmatarjonnan
ilmoittautumisohjeineen,
samoin kuin jäsenedut ja palvelut, ohjeita ja oppaita sekä
toimiston yhteystiedot.

JA MUU MEDIA

JÄSENKORTTI

SEURAA ALUMNIYHDISTYSTÄ

Kun jäsenmaksu vuodelle 2021
on suoritettu verkossa henkilökohtaista rekisterilinkkiä
käyttäen, sinut ohjataan automaattisesti mobiilijäsenkortin
lataukseen. Jäsenkortti tallentuu
kuvakkeena puhelimen näytölle.
Mobiiliäsenkortilla voit kätevästi
osoittaa jäsenyytesi ja hyödyntää jäsenetuja mm. UniCafessa,
UniSportissa, Gaudeamuksessa
ja muiden yhteistyötahojen

Twitterissä @Alumniyhdistys ja
Instagramissa @Alumniyhdistys

46

ALUMNIYHDISTYS | JÄSENKIRJE 2021

FACEBOOK

Tykkää, seuraa ja keskustele
Alumniyhdistyksen omalla
Facebook-sivulla yli 2 100
jäsenen seurassa.
facebook.com/Alumniyhdistys

LINKEDIN

Alumniyhdistys esittäytyy
eri alojen messuilla, jäsenetu
yhteistyökumppaneidensa
viestinnässä, ammattilehdissä ja
muussa mediassa sekä yliopiston ja tiedekuntien tapahtumissa
ja yhteistyöprojekteissa.
Tiedätkö sinä tapahtumasta,
jossa yhdistyksemme kannat
taisi näkyä?

TIETOJEN PÄIVITYS

Voit muokata tietojasi ja kiinnos
tuksen kohteitasi helposti verkko
sivujen kautta alumniyhdistys.fi/
paivitayhteystietosi
Löydät linkin myös rekisteritietojen päivityslomakkeeseen sähköpostiviestistä, joka on otsikoitu
Jäsenmaksu 2021 ja yhteystietojen
päivitys tai Tervetuloa Alumni
yhdistyksen jäseneksi.

JÄSENENÄ MINUA KIINNOSTAA

□T
 iedeaiheiset luennot ja
seminaarit

□ Verkostoituminen ja juhlat
□ Työ ja ura Kulttuuritapahtumat
□ Yhteiskuntakysymykset
□ Terveys ja lääketiede
□ Ympäristö ja kestävä kehitys
□ Talous ja elinkeinoelämä
□ Alumnimatkat
□ Liikunta
□ Alumnituotteet ja -alennukset
□ Akateeminen vapaaehtoistyö
Kohdennamme viestintää tekemiesi
valintojen perusteella.

Yhdistys tiedottaa ajankohtaisista asioista ensisijaisesti
sähköpostitse. Sähköpostiviestit
ovat tiiviitä, jotta näet yhdellä
silmäyksellä, onko aihe sinua
kiinnostava. Jotta saat itseäsi
kiinnostavat viestit kannattaa
sinun merkitä kiinnostuksesi
rekisteritietoihisi kohtaan:
Jäsenenä minua kiinnostaa.

Alumniyhdistyksen verkkokaupassa on myynnissä
alumnituotteita, adresseja ja tapahtumalippuja.
Uutuutena Vanha Palaa! -kirja. Se kertoo Vanhan
ylioppilastalon kulttuurikeskuksen räväkistä
vuosikymmenistä suomalaisen kulttuurin muuttajana
1969 – 1993. Kun musiikki, tanssi, kirjallisuus,
kuvataide ja teatteri uudistuivat uusien sukupolvien
myötä. Toimittanut Outi Popp ja Asko Mäkelä.
Sähköiset tuotteet, kuten tapahtumaliput, lähetetään
tilauksen jälkeen sähköpostiisi.
Muut tuotteet ovat noudettavissa Alumni
yhdistyksen toimistolta. Tarkista noutoajat
alumnikaupasta oston yhteydessä.

VANHA PALAA!
-KIRJA
10€

ALUMNIPINSSI

ALUMNIAJATUS-BLOGI kertoo

10€

Alumniyhdistyksen jäsenten mietteitä ajankohtaisista asioista. Blogia
päivitetään joka kolmas perjantai.
alumniyhdistys.fi/blogi
SAT SAPIENTI

JAKAMISEN ARVOINEN AJATUS
SÄHKÖPOSTIVIESTIT

ALUMNIKAUPPA.FI

Yhdistys jakaa säännöllisesti kiinnostavia tallenteita ajankohtaisista
keskusteluista otsikolla: Jakamisen
arvoiden ajatus. Näin jäsenet voivat
seurata ajasta ja paikasta riippumatta Alumniyhdistyksen ja yhteistyökumppaneiden tilaisuuksia.

SAMPPANJALASI / 6 KPL
69€

ALUMNIKANGASK ASSI
5€

#FIKSUAPORUKKAA
@ALUMNIYHDISTYS
ALUMNIYHDISTYS | JÄSENKIRJE 2021
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JÄSENYYS JA
MAKSAMINEN
ALUMNIYHDISTYKSEN jäsenmaksuvaihto-

ehdot ovat yksi vuosi, kolme vuotta ja ainais
jäsenyys. Lisäksi kaksi samassa taloudessa
asuvaa alumnia voivat käyttää yhteistä pariskuntajäsenyyttä. Kummankin alumnin jäsenyys
on henkilökohtainen, mutta samaan talouteen
lähetetään vain yksi Yliopisto-lehden vuosikerta ja jäsenkirje.
Jäsenmaksua maksaessasi voit samalla
liittää itsesi yhteen tai useampaan alumniryhmään tarjolla olevista vaihtoehdoista. Itsenäiset alumniryhmät edustavat eri oppialoja kuten
Biotieteen alumnit, Kansantaloustieteen alumnit ja Soc&Koms Vänner rf tai kiinnostuksen
kohteita kuten Promootion ystävät. Kun valitset ryhmän sinut liitetään siihen automaattisesti. Mikäli ryhmä on maksullinen voit maksaa sen
jäsenmaksun samalla ja säästää niin omia kuin
yhdistysten kuluja. Lue lisää sivuilta 32–33.
alumniyhdistys.fi/alumniryhmat

JÄSENMAKSUN VOIT MAKSAA kaikkien
Suomessa käytössä olevien pankkien tunnuksilla verkossa. Yli 75 % jäsenistä käyttävät tätä

maksutapaa. Henkilökohtainen jäsenmaksulinkki on lähetetty jäsenille otsikolla Jäsenmaksu 2021 ja yhteystietojen päivitys ja uusille
jäsenille otsikolla Tervetuloa Alumniyhdistyksen jäseneksi. Jos et löydä jäsenmaksuviestiä
sähköpostistasi niin lähetämme sen uudestaan. Lähetä pyyntö otsikolla Jäsenmaksu
linkkini osoitteeseen hy@alumniyhdistys.fi.
Jäsenet, joilla ei ole verkkopankkia maksavat
jäsenmaksun tilisiirrolla yhdistyksen tilille
Nordea FI 31 1011 3000 2048 25 käyttäen
laskussa ilmoitettua henkilökohtaista viite
numeroa tai kirjoittamalla viestikenttään
”Etunimi Sukunimi Syntymäaika”. Tämä
varmistaa, että maksu kohdistuu oikein.
alumniyhdistys.fi/jasenyysmuodot

YLIOPISTO-LEHTI PAINETTUNA KOTIIN

Ne jäsenistä, jotka tahtovat Yliopisto-lehden,
saavat sen jäsenetuhintaan 30 € (norm. 45 €)
/ vuosikerta. Tilaus maksetaan jäsenmaksun
yhteydessä. AlumniFuksi -jäsenyys ei sisällä
painettua lehteä. Vuoden ensimmäinen lehti
postitetaan kaikille valinnasta riippumatta

FUKSI
Vuodet opiskelijana Helsingin yliopistossa voivat olla päättymässä tai ovat
jo päättyneet, mutta vuodet Helsingin
yliopiston alumnina voivat alkaa ja ne
jatkuvat loppuelämän.

SUOSITTU AlumniFuksi-jäsenyys on
suunnattu vastavalmistuneille. Yhdistys
tarjoaa AlumniFukseille omia palveluja,
jotka tukevat työllistymistä ja verkostoitumista mahdollisiin työnantajiin, kuten Alumni Ambassador. AlumniFuksit
saavat myös UniSportin kausikortin
lisäalennuksen. AlumniFukseja ovat
ne alumnit, joiden valmistumisesta tai
opintojen päättymisestä on kulunut
alle kaksi (2) vuotta sekä kaikki Helsingin yliopiston nykyiset opiskelijat.
Opinto-oikeus ei riitä, sinun on pitänyt
olla läsnäoleva opiskelija vuonna 2019
tai sen jälkeen. AlumniFuksi-jäsenyyden hinta on 20 € / kalenterivuosi.

alumniyhdistys.fi/jasenyysmuodot

Pariskuntajäsenyys

ALUMNIYHDISTYKSEN ainais
jäsenyys on voimassa loppuelämäsi.
Ainaisjäsenyys vastaa hinnaltaan 13
vuoden jäsenmaksuja. Ryhtymällä
ainaisjäseneksi saat jäsenasiat hel
posti kerralla kuntoon ja tapahtuma
kohtaisia erityiskutsuja, sekä varatut
eturivin paikat Vuoden Alumni 2021
Mika Salmisen yleisöluennolle
torstaina 22.4.2021 (mikäli voimme
tavata kasvokkain).

AINAISJÄSENENÄ tuet yhdistyksen
vakavaraisuutta ja alumnitoiminnan
tulevaisuutta. Rahaston tuotot
riittävät kattamaan ainaisjäsenten
palveluiden vuosittaiset kustannuk
set sekä vuosittaisen inflaation.

MITEN?
Maksa ainaisjäsenyys 500 € tilille
Helsingin yliopiston alumni ry
Nordea FI 31 1011 3000 2048 25.

Kirjoita viestikenttään
nimesi ja syntymäaikasi.

JÄSENMAKSU

Jäsen

AINA

AINAIS-

KOLME VUOTTA

YKSI VUOSI

JÄSENYYS

2021–2023

2021

500 € (+30 €/v.)

117 € (207 €)

39 € (69 €)

500 €/hlö

177 € (267 €)

59 € (89 €)

AlumniFuksi

20 €

MIKÄ ALUMNI?
Mikäli olet saanut opintooikeuden tai työskennellyt
Helsingin yliopistossa
olet alumni ja voit liittyä
Alumniyhdistyksen yli
6 000 alumnin yhteisöön.

alumniyhdistys.fi/jasenyysmuodot

Suluissa hinta, mikäli haluat Yliopisto-lehden painetun vuosikerran.
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LINDA TAMMISTO

TOIMISTO
Ville Sinnemäki
Toiminnanjohtaja

Jenny Österman
Asiakkuus
päällikkö

LIITY NYT

Joel Eklund
Jäsenpalveluvastaava

Osallistu, verkostoidu, tue ja säästä!
Alumniyhdistys tarjoaa sinulle aina
sopivan jäsenyyden elämäsi eri
vaiheissa ja yhteyksissäsi yliopistoon.

POSTIOSOITE

Alumniyhdistys,
PL 4, 00014 Helsingin yliopisto
KÄYNTIOSOITE

ALUMNIYHDISTYKSEN JÄSENENÄ SAAT:

Porthania, Yliopistonkatu 3,
3. krs, huone 362

• ainutlaatuisen poikkitieteellisen ohjelman, joka
sisältää vuosittain yli 50 tapahtumaa: seminaareja,
luentoja, kulttuuritapahtumia, matkoja ja juhlia

SÄHKÖPOSTIOSOITE

• Yliopisto-lehden vuosikerran jäsenetuhintaan,
erikoisohjelmaa kulttuuritapahtumissa, alennuksia
lehdistä, kirjoista, kursseista, ruoista, juomista ja
liikuntapalveluista
• mahdollisuuden hyödyntää ja osallistua yhteisön
monipuoliseen toimintaan: verkostoitua tuhansien
alumnien kanssa, toimia vapaaehtoisena ja tukea
opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia
• mahdollisuuden vaikuttaa yliopistoon ja sen
tulevaisuuteen

Vuotesi alumnina voivat alkaa nyt
ja ne jatkuvat loppuelämän!

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

+358 50 4484120
(arkisin 13–15)
VERKKOSIVUT

alumniyhdistys.fi
alumnforeningen.fi
alumniassociation.fi
SOME #FIKSUAPORUKKAA

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

Voit helposti liittyä Helsingin yliopiston alumni
yhdistykseen verkkosivuilla: alumniyhdistys.fi
tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
hy@alumniyhdistys.fi tai soittamalla numeroon
+358 50 4484120.
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VEIKKO SOMERPURO

AKATEEMISTA
VAPAAEHTOISTYÖTÄ
ALUMNIYHDISTYKSEN JÄSENILLÄ on paljon yliopistolle hyödyllistä erityisosaamista. Yhdistyksen
toimiston tehtävänä on löytää eri toimiin sopivat
osaajat. Jokaisesta tehtävästä on olemassa toimeksianto, työnkuvaus sekä toteuttamistapa tiimi-,
pari- tai yksilötyöskentelynä. Toimeen sitoudutaan vuodeksi 2021, ja pyynnöstä siitä saa työ
todistuksen. Esimerkiksi vuonna 2019 yhdistyksen
jäsenet hoitivat vapaaehtoisina 1000 tuntia erilai
sia tehtäviä kumppanuusohjelmissa, työr yhmissä,
tiedekunnissa, yhdistyksen toimistossa ja useissa
yhdistyksen eri tapahtumissa. Tehtäviin kuului
mm. strategista suunnittelua, yritysyhteistyötä,
mentorointia, viestintää, luennointia sekä kirjaamista, oikolukua ja rekisteripäivitystä. ■

ILMOITTAUDU MUKAAN
ja kerro, millaista vapaaehtois
työtä olisit valmis tekemään
vuonna 2021 nykyisten ja
aiempien opiskelijoiden hyväksi
ja yhdistyksen strategisten
tavoitteiden toteuttamiseksi.
alumniyhdistys.fi/
vapaaehtoistyo
tai soita +358 50 4484120

