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Då informationen om epidemin i Kina, som
orsaka des av det nya coronaviruset, började 

spridas i början av år 2020 var jag själv inte särskilt 
oroad av nyheterna. Jag hade i mitt arbete på Nokia  
varit med om förberedelserna inför de tidigare  
pandemi hoten från SARS, fågelinfluensan och svin
influensan, och ingen av dem utvecklades till en 
verklig pandemi som skulle ha hotat samhällen och 
ekonomin globalt. Alltså ansåg jag att också det här 
pandemihotet var rök utan eld, men jag hade fel. 

År 2022 är pandemin redan inne på sitt tredje 
år, och fortfarande finns inget säkert slut i sikte. 
Coronaviruspandemin har inte bara förändrat sam
hällets, utan också Helsingfors universitets alumn
förenings verksamhet i hög grad. Föreningens styrel
se har i första hand sammanträtt digitalt på distans, 
och också föreningens tillställningar har flyttats till 
nätet. Då coronaviruset tillfälligt har släppt sitt grepp 
en smula, har vi också lyckats förverkliga evenemang 
för levande publik. 

Även om jag är av åsikten att lejonparten av 
föreningens program är mest givande på plats 
och ställe och avnjuten i direkt interaktion, har 
flytten till nätet inte enbart varit negativt. Efter en 
lite stelbent inledning har vi lärt oss att arrangera 
tillställningar både helt digitalt och som hybrid
evenemang, där en del av publiken deltagit på plats 
och en del hemma vid sina skärmar. Detta har möj
liggjort större publik, men framför allt att också de 
alumner som bor långt från huvudstadsregionen smi
digt kunnat ta del av programmet. 

Coronaviruspandemin har framhävt universi
tetets betydelse som vetenskapens vagga och som 
producent av forskning, men också som väktare 
av den vetenskapliga världsåskådningen. Tack vare 

 TROTS CORONACHOCKEN  
FORTSÄTTER VERKSAMHETEN

vetenskaplig forskning lyckades vi rekord snabbt de
chiffrera coronavirusets genom. Ny teknik för att 
producera vaccin möjliggjorde att säkra vaccin snabbt 
kunde tas i bruk och att den medicinska vården av 
coronapatienter kunde utvecklas. Således har den 
skada som coronaviruset orsakat blivit betydligt min
dre än vad den kunde ha blivit. 

Som alltid då vi står inför hotet från det okända, 
har rädslan satt igång diverse rykten och föreställ
ningar om coronaviruspandemin och kampen mot 
densamma. Majoriteten av finländarna har ändå visat 
sig lita på de lösningar, för att kväsa pandemin, som 
baserar sig på forskning och vetenskapliga metoder.  
De som sprider humbug, och vänner av konspira
tionsteorier har lämnats i minoritet där de förkunnar 
sina egna, på missuppfattningar baserade, budskap. 

Min egen bakgrund ligger i naturvetenskaperna, 
mer exakt i den medicinska vetenskapen. Förutom 
vetenskap och på vetenskaplig grund byggd kun
skap, skapar universitetet också bildning, konst och 
kultur. Det här är sådant som jag med åren lärt 
mig att uppskatta allt mer. Rikedomen i Alumn
föreningens verksamhet ligger just i detta, att den 
ger oss alumner tillfälle att se in i andra fakultet 
och läroämnen, världar vars existens kanske bara var 
en vag aning då vi själva studerade och koncentrerade 
oss på det innehåll som då var mest centralt för vår 
egen bransch. 

Med hopp om ett givande alumnår 2022, och må 
det föra med sig slutet på Corona pandemin! ■

Jan Schugk
Överläkare, arbetspensionsbolaget Varma
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förbundskapten för Finlands 

herrfotbollslandslag,  
PM Markku Kanerva.
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Alumnföreningen vid Helsingfors 
universitet grundades i december 

1990. Med sina cirka 6 000  
medlemmar är den en av Europas  

största alumnföreningar. 
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RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLS.

Alumnföreningen vid Helsingfors 
universitet är en självständig, aktiv 
gemenskap för dem som lämnat 
universitetet, men som universitetet 
aldrig lämnade. Föreningen bjuder 
årligen på över 50 mångsidiga 
evenemang och rikligt med prisvärda 
medlemsförmåner. Medlemmar 
kan upprätthålla kontakten med 
universitetet, påverka och stöda 
universitetsgemenskapens utveckling 
samt mötas i akademisk anda med såväl 
nya som gamla bekanta. Alla tidigare 
och nuvarande studerande och personal 
vid Helsingfors universitet kan bli 
medlemmar i Alumnföreningen.

INNEHÅLL

B
IL

D
: 

M
A

R
JA

A
N

A
 M

A
L

K
A

M
Ä

K
I



ALUMNFÖRENINGEN | MEDLEMSTIDNING 20224 ALUMNFÖRENINGEN | MEDLEMSTIDNING 2022 5

•  Överläkare Jan Schugk, Varma – ordförande i Alumnföreningens styrelse

•  Verkställande direktör Marja-Liisa Niinikoski, Suomen Tekstiili & Muoti ry 

– viceordförande i Alumnföreningens styrelse

•  Överombudsman Antti Arjava, Finska Kulturfonden

•  Doktorand Ville Aula, London School of Economics and  

Political Science

•  Direktör Riikka Heikinheimo, Finlands näringsliv

•  Chefredaktör Jaakko Heinimäki, Kirkko ja kaupunki -lehti. NY
•  Servicechef Janne Keränen, Finska Missionssällskapet. NY
•  FD Tarja Kohila
•  Rättschef Eero Kärki, Logmore Ab

•  Medicinalråd Kristiina Mukala, Social- och hälsovårdsministeriet

•  FD, lektor emerita Sinikka Sahi, Helsingin normaalilyseo

•  Senior kommunikationskonsult, delägare Salla Syrman,  

Kaiku Helsinki. NY

ALUMNFÖRENINGENS STYRELSE 2022

ALUMNFÖRENINGENS DELEGATION 2022

•  Styrelseordförande Leena Niemistö, Finlands nationalopera  

och -balett – ordförande för Alumnföreningens delegation

•  Koncernchef Alexander Bargum, Algol – 1. viceordförande  

för Alumnföreningens delegation 

•  Vicehäradshövding, företagare Taisto Hujala – 2. viceordförande  

för Alumnföreningens delegation

•  Professor, direktör Maija Aksela, LUMA-center Finland. NY
•  Professor Maria Fredriksson-Ahomaa, Veterinärmedicinska fakulteten 

Helsingfors universitet

•  Utbildningschef Sami Heistaro, Finlands Läkarförbund 

•  Forstmästare Marja Hilska-Aaltonen
•  Biskop i Helsingfors stift Teemu Laajasalo
•  PM Erkki Liikanen
•  Direktör Mika Maliranta, Forskning i arbete och ekonomi Labore 

•  Företagare, äldre rådgivare Heljä Misukka, LovEdu Ab

•  Verkställande direktör Mikko Myllykoski, Heureka

•  Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, Lovisa stad

•  Direktör Mari Pantsar, Sitra (hållbarhetslösningar)

•  Placerare, VD Jari Pitkälä, Silmu Invest Ab 

•  Ecklesiastikråd Leena Rantanen
•  FD, företagare Pekka Sauri
•  Biträdande professor Tiina Sikanen, Farmaceutiska fakulteten  

Helsingfors universitet. NY 

•  Direktör Anna-Maria Soininvaara, Helsingfors centrumbibliotek Ode 

•  VD Liisa Suvikumpu, Stiftelser och fonder rf 

•  Ambassadör Teemu Tanner, Finlands ambassad i Paris

•  Forskningschef Jarmo Wahlfors, Cancerstiftelsen. NY
•  Koordinator, Pia Widén Åbo Akademi

Ordförande  
Jan Schugk

Viceordförande  
Marja-Liisa Niinikoski

Ordförande  
Leena Niemistö

1. Viceordförande 
Alexander Bargum

2. Viceordförande 
Taisto Hujala

V i är just i färd med att inleda vår femte termin 
i skuggan av coronan. Helsingfors universitets 

studerande och personal har förbluffande väl lyckats  
anpassa sig till ett nytt sätt att arbeta, men med  
undantag för enskilda glädjeutbrott, börjar många 
tröttna på att knota på ensamma eller via skär
men. Allt oftare hör vi både från studerande och 
lära re att de inte vill ha fler virtuella styrkekramar 
eller hejarop, utan något mer konkret. Frontlinjerna 
dras upp mellan dem som vill ha mer distansunder
visning och dem som vill ha närundervisning. 

Examensrekordet 2020 talar om att det går bra att 
studera och undervisa på distans. De ökande mental
hälsoproblemen vittnar å andra sidan om ensamhet 
och känslor av utanförskap bland studerande. Vår 
gemenskap är polariserad. För vissa går det bättre än 
någonsin, för andra sämre. 

På Undervisnings och kulturministeriet slår man 
för tillfället fast ramarna för högskolornas program 
för hållbar utveckling. Målet är att öka antalet perso
ner i arbetsför ålder i Finland med hjälp av interna
tionella studerande, invandring och sysselsättnings
åtgärder. I regeringens vägkarta för utbildnings och 
arbetskraftsinvandring för år 2035 konstateras att 
vi ska sträva till att trefaldiga antalet utländska 
examens studerande fram till år 2030. Samtidigt 
vill regeringen höja andelen av de utländska stude
rande som sysselsätts och stannar i Finland till  
75 procent. Vid Helsingfors universitet finns flera  
populära internationella magisterprogram, men än  
så länge bara ett kandidatprogram, Bachelor of  
Science. Ansökningarna till programmet steg i år 
med hela 89 procent. 

TILLSAMMANS ÄR VI MER

I detta läge är det många som oroar sig för national
språkens ställning. Också i fråga om detta har man 
blivit mer påpassliga: internationella studerande 
uppmanas att lära sig de inhemska språken. Här går 
Helsing fors universitet i bräschen. Vid vår humanis
tiska fakultet finns ju som egen disciplin finska som 
främmande språk, och där är både forskningen och 
den forskningsbaserade undervisningen livlig. 

Coronakrisens följder är många. På grund av det 
rådande läget får de studerande sämre fotfäste i stu
diegemenskapen än århundraden av föregångare, och 
skapandet av de livslånga nätverken som studie tiden 
erbjuder har minskat och till viss del helt upphört. 
Då de studerande kommer från allt mer olika bak
grunder, har det uppstått ett helt nytt behov för 
alumnverksamhet. Med hjälp av alumnverksamhet 
kan man återknyta kontakten till universitetet och 
samhället, som coronapandemin rubbat. Samtidigt 
bör vi minnas de nya särbehov som studerande med 
internationell bakgrund har. De har inte nätverk 
som uppstått redan i daghem eller skola, och alumn
verksamheten måste även betjäna dem. 

Jag tror att Alumnföreningen och Helsingfors uni
versitets alumnverksamhet bäst kan betjäna både de 
nuvarande och framtidens alumner genom att sam
arbeta och komplettera varandra. Det gångna året 
har visar att samarbetet mellan Alumnföreningen 
och universitetet i den nya kontraktssituationen har 
fått en bra start. Tillsammans är vi mer. ■ 

Hanna Snellman
Vicerektor, Helsingfors universitet

Alumn i humaniora

UNIVERSITETETS HÄLSNING 

FRAMFÖRS DETTA ÅR AV 

VICEREKTORN SOM ANSVARAR 

FÖR ALUMNVERKSAMHET
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KLASSLÄRARE  
OCH TRÄNARE

Årets Alumn, förbundskapten för Finlands 
herrfotbollslandslag Markku Kanerva, vill först  

och främst skapa en god laganda.

Text Antti Kivimäki

Å r 1985 hade HJK:s 21åri
ga mittfältare Markku 
Kanerva nyss avslutat 

sin militärtjänstgöring och sökt 
till fysioterapeutstudier, men blivit 
en poäng från en studieplats. Han 
var tvungen att hitta på nånting. I 
början av 1980talet gick det ännu 
inte riktigt att livnära sig som fot
bollsproffs på liganivå i Finland.

Då ringde rektorn för Haagan 
peruskoulu Pekka Ylikantola till 
Kanerva och bad honom vikariera 
förstaklassen i några dagar. ”Det är 
lätt: att lära ut läsning och räkning, 
pyssla med småbarn”, sa Ylikantola. 

– Nog var det ju en chock. För
staklassister är livliga barn, och 
det var svårt att få dem att sitta 

Markku Kanerva  
har varit förbunds
kapten för Finlands 
herrfotbollslands
lag sedan 2017.

still i pulpeterna. Men ganska 
snabbt fick jag touch på klassen  
och det började fungera. Det 
underlättades visserligen av att 
klasstorleken då bara var kring 15 
barn, berättar Kanerva. 

Ylikantola hade tränat Kaner
va i Helsingfors skollag 1978 och 
sedan följt hans utveckling som 
idrottare, och nu följde han med 
hur Kanerva klarade sig i klass
rummet. Han erbjöd ännu en 
veckas vikariat, tills han meddela
de att det egentligen skulle finnas 
behov för ett moderskapsledig
hetsvikariat för ett helt år. 

Kanerva lotsade barnen på 
dagarna och spelade i HJK på 
kvällarna. På uppmaning av 

Yli kantola sökte han på våren 
nästa år in till lärarutbildning
en vid Helsingfors universitet. 
Kanerva kom in och inledde sina 
studier på hösten 1986. 

– På gulnäbbsintagningen i 
restaurang Kaisaniemi skulle vår 
grupp uppföra ett musik nummer 
med anknytning till barn littera
tur. De klädde ut mig till Pippi 
Långstrump, och jag sjöng Här 
kommer Pippi Långstrump…

Det blev också en av de få fester 
Kanerva deltog i, eftersom kvällar
na vigdes åt fotbollen. Studierna 
var ändå så intensiva och grupp
arbetsbaserade att han utvecklade 
ett varmt förhållande till studie
kamraterna. →



MARKKU KANERVA

•  Markku Kanerva föddes i Kasberget  
i Helsingfors 1964.

•  Förbundskapten för Finlands herrfotbolls-
landslag sedan 2017.

•  2004–2015 Finlands ungdomslandslags 
(u-21) förbundskapten, hjälptränare och 
i korta intervaller förbundskapten för 
herrlands laget. 

•  2003 FC Viikingits chefstränare,  
2001–2002 HJK:s hjälptränare

•  Spelade fotboll på högsta nivå i Finland 
1983–1998. Spelade i huvudsak som  
mittback, i första hand i HJK, förutom  
1993 i Finnairin Palloilijat och 1991–1992  
i IF Elfsborg i Borås. 

•  Studerade till klasslärare (pedagogie 
magister) vid Helsingfors universitet 
1986–1993. 

•  Grundskollärare i Haagan perus koulus 
idrottsinriktade 3-6 klasser åren 1993–
2004. 

•  Finlands sportjournalister har valt  
Kanerva till Årets tränare åren 2009,  
2018, 2019 och 2020 och Finlands  
fotbolls tränare har 2008 och 2019  
förlänat honom samma titel.

•  Den finska Markku-föreningen valde  
2008 Kanerva till årets Markku. 
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fotboll om kvällarna, så jag kom 
igenom det också. 

Kanerva lyckades ändå utföra 
sina studier i takt med de andra 
och vikarierade vid sidan om vid 
Haagan peruskoulu och andra 
skolor. Efter fyra års studier hade 
han plöjt igenom ämnesstudierna 
och specialiseringsstudierna, samt 
samlat material för sin gradu. 

I gradun undersökte han vilket 
som var det bästa sättet för fjär
deklassister att lära sig fotbolls
teknik. Den första gruppen gjorde 
pass och skottövningar, den andra 
spelade fotboll och den tredje syss
lade med andra grenar. Helt som 
Kanerva hade väntat sig, visade det 
sig att fotbollskunnandet utveck
lades mycket bättre genom träning 
än genom att bara spela. 

Under säsongerna 1991 och 1992 
spelade Kanerva proffsfotboll som 
mittback i IF Elfsborg i svenska  
Borås. I Allsvenskan fick den 

Under de två första åren plöjde 
studenterna igenom pedagogikens 
teori och lågstadieämnenas läro
plan och sedan var det dags för 
fältpraktik. Kanerva specialiserade 
sig på matematik och gymnastik. 

– Överallt rådde det en fin 
gruppanda, både i vår Bgrupp 
och senare i de grupper som speci
aliserade sig på matematik och 
gymnastik. Det kändes bra att, 
med klasskamraterna också, kun
na tala om de misstag som man 
gjort inför klassen. 

Lärarna visade förståelse för 
Kanervas fotbollskarriär och 
släppte honom mitt under före
läsningarna iväg på träningar 
och matchresor. Föreläsnings
anteckningarna fick han sedan 
låna av kurskamraterna. 

– Att studera musik var utma
nande. Jag hade en fantastisk 
pianolärare som visste att jag inte 
hade tid att träna något annat än 

”Den teori som fann 
genklang hos Kanerva var 
John Deweys klassiska tes 

inom den pedagogiska 
psykologin, learning by 

doing.” 

Kanerva skrev klart sin gradu i 
Sverige. Då han återvände till Fin
land skrev han ännu ett par ten
tamina och 1993 tog han examen 
som magister i pedagogik.

Han fick genast fast anställning 
som klasslärare för en tredjeklass i 
Haagan peruskoulu med fokus på 
gymnastik. Så förverkligades Yli
kantolas plan: Haagan peruskoulu 
blev en skola som specialiserade 
sig på idrott, och därför rekryte
rade han till lärare fram stående 
idrottare och tränare. 

På vilket sätt anser Kanerva att 
Helsingfors universitet förberett 
honom för arbetet som klasslärare?

Fältpraktiken var enligt honom 
mycket nyttig, och han fick nyttig 
feedback från didaktikerna. Då 
han följde med ämneslärarnas ar
bete fann han det roligt att se hur 
alla hade sin egen utlärningsstil. 

Till de pedagogiska teorierna 
förhåller sig Kanerva kluvet. 

Den teori som fann genklang 
hos honom var John Deweys klas
siska tes inom den pedagogiska 
psykologin, learning by doing. 

– Vi lär oss genom erfarenheter, 
och därför är gemenskapen viktig. 
Både i skolklassen och i lagidrott 
är det bra att kunna bygga upp 
rätt gruppdynamik. Barn vill testa 
sina egna idéer. För många är det 
tråkigt och svårt att sitta i pulpe
ten, säger Kanerva. 

– Också att studera till lärare 
gick ju bäst genom att stå framför 
klassen och sedan få feeback på 
sin prestation. 

I många andra pedagogiska 
teorier försökte Kanerva desperat 
finna kopplingen till det praktiska 
arbetet. 

– Till exempel hade jag behövt 
mer stöd för att hantera kris
situationer mellan elever. Dem 
blev man tvungen att lära sig  
själv klara av an efter att situatio
nerna uppstod. Den pedagogiska 

Kanerva har valts till Årets tränare under flera års tid. 

finländska förstärkningen redan 
hyfsad lön, men träningarna hölls 
fortfarande främst på kvällarna. 

För att Kanerva skulle integrera 
sig i samhället, erbjöds han jobb 
som lärare. Till en början reste 
han runt i skolorna kring Borås 
och lärde sverigefinländska barn 
finska, men sedan beslöt Skolver
ket att spara in i undervisningen 
av hemspråk, och uppdraget tog 
slut efter bara en termin. 

Då gavs Kanerva möjlighet att 
undervisa i gymnastik 16 timmar i 
veckan och i matematik 9 timmar i 
veckan på en lokal högstadieskola. 

– Först funderade jag nog om 
min språkkunskap räckte till, men 
beslöt mig för att ta det som en ut
maning. Det hjälpte mig att hålla 
kontakten till lärararbetet. Arbetet 
gick ändå på fotbollens villkor: om 
laget hade morgonträningar eller 
skulle ut på en längre bortaturné, 
fick jag ledigt. →
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ÅRETS ALUMNER
2022 Förbundskapten för Finlands herrfotbollslandslag, PM Markku Kanerva

2021 Avdelningsdirektör för hälsosäkerhet vid THL, FD, docent Mika Salminen

2020 Styrelseordförande, Cargotec, FD Ilkka Herlin

2019 Utrikeskorrespondent, pol. stud. Heikki Aittokoski

2018 Grundare och teknisk chef, Gold& Green Foods, LVD Reetta Kivelä

2017 Domare för Europeiska människorättsdomstolen, JD, h.c. Pauliine Koskelo

2016 Rockmusiker, JK Hannu Nurmio

2015 YLE:s korrespondent, PM Marja Manninen

2014 Överdirektör för Statens ekonomiska forskningscentral, PD Juhana Vartiainen

2013 Professor, FD Laura Kolbe

2012 Överdirektör, FD Petteri Taalas

2011 Kommissionär, PM Olli Rehn

2010 Professor, Ph.D., FK Bengt Holmström

2009 Författare, psykolog, ML Claes Andersson

2007 Professor, FD Pekka Himanen

2005 JL, JD h.c. Jacob Söderman

2004 OD, professor, rättsodontolog Helena Ranta

2003 Biskop, TD Eero Huovinen

2002 Författare, FK Kaari Utrio

2001 Arkiater, MKD Risto Pelkonen

2000 Republikens president, JK, FD h.c., JD h.c. Tarja Halonen

1999 EU kommissionär, PM Erkki Liikanen

1998 VD, PM, DI, MSc. Jorma Ollila

1997 VD, FD, docent Jorma Kaimio

1996 FK fru Eeva Ahtisaari

1995 Statsråd, FL Riitta Uosukainen

1994 President för högsta förvaltnings domstolen, JD, PD, docent Pekka Hallberg

1993 Styrelseordförande i SOL, PeD Liisa Joronen

1992 Bergsråd, AFD Yrjö Pessi

1991 Kanslichef, JD Hannele Pokka

ÅRETS ALUMN

•  Helsingfors universitets
alumnförening har till
Årets Alumn 2022 valt
förbundskaptenen för
Finlands herrfotbolls-
landslag, PM Markku
Kanerva.

•  Årets Alumn är en positiv
ambassadör för Hel-
singfors universitet. Till
uppgiften utses årligen
en person som med sin
verksamhet har stött
principerna vid Helsing-
fors universitet, främjat
uppskattningen av aka-
demisk utbildning samt
stärkt den akademiska
Helsingfors andan.

•  Alumnföreningen anser
att Kanerva fördoms-
fritt har till ämpat
sin utbildning och
klassrums kulturen på 
omklädnings rummen 
och därmed på ett nytt
sätt lyft fram den aka-
demiska utbildningens
kopplingar till idrott och
motion.

•  Valet av Kanerva är på
samma gång en hyllning
av den finländska lärar-
utbildningen, med hjälp
av vilken det är möjligt
att förverkliga flera
generationers drömmar
även på spelplanen.

teorin flög ofta ganska högt uppe 
i sfärerna. 

Kanerva spelade sin sista säsong 
i HJK 1998, och 2001 började han 
som assisterande tränare i laget. 
Helt lämnade han inte fotbollen 
1999–2000 heller, utan tränade då 
sin sons lag. 

År 2004 skrev Kanerva under 
ett kontrakt med Finlands Bollför
bund om att börja som förbunds
kapten för under 21åringarnas 
landslag. Kanerva krävde en klau
sul i kontraktet om att han skulle 
ges möjlighet att lotsa sin sjätte
klass i mål under vårterminen. 

Kanerva fungerade som för
bundskapten för ungdomslands
laget fram till 2010, varefter han 
fick anställning som hjälptränare 

för herrarnas fotbollslandslag, en 
tjänst han innehade till 2017, med 
korta inhopp som förbundskap
ten mellan 2011 och 2015. Sitt nu
varande jobb som förbundskapten 
för landslaget inledde han 2017. 

Kanerva anser att hans akade
miska utbildning varit till hjälp 
också i tränaryrket. 

– De olika sätten att lära sig
syns både i skolklassen och i 
landslaget. Vissa behöver känsla 
och uppmuntran, medan andra 
behöver få den kritiska feedbacken 
rakt ut sagt, liksom: ”sluta nu sof
ta och säg vad jag ska göra bättre”. 

Bland landslagsspelarna är 
Kanervas smeknamn ”profes
sorn”, eftersom han ibland håller 
över halvtimmeslånga, väldigt 
skolaktiga föreläsningar om lagets 
taktik eller motståndarens spels
til och svagheter, och kräver full 
koncentration och interaktion av 
lagmedlemmarna under föreläs
ningarna. 

Allra viktigast är ändå att bygga 
upp en bra laganda. Åtminstone 
om det kommer Kanerva att prata 
om för publiken under sin före
läsning som Årets Alumn. ■

”Allra viktigast är  
ändå att bygga upp  

en bra laganda.”

Kanerva anser att hans akademiska utbildning varit till hjälp 
också i tränaryrket.
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V i börjar med det självklara: de senaste åren har 
varit utmanande för Alumnföreningen. Coro

napandemin har försvårat arrangerandet av tillställ
ningar, tillfälligt försvagat tillgången till föreningens 
medlemsförmåner och tidvis helt stoppat det som är 
kärnan av hela vår verksamhet, det vill säga möten 
med andra alumner. Samtidigt har det samarbetsav
tal som ingicks med Helsingfors universitet för två 
år sedan förändrat vår verksamhetsmiljö också inom 
universitetet och för sin del tvingat oss att se på saker 
och ting på nya sätt. 

Bland alla svårigheter finns det dock mycket gott 
och hoppingivande. År 2021 lyckades vi trots 
pandemin ordna över 50 evenemang, vars delta
garsnitt blev betydligt högre än tidigare år. Vårt 
uppdämda behov av tillställningar och gemenskap 
har säkert bidragit till den höga siffran, men framför 
allt torde den bero på den möjlighet som denna nya 
situation har fört med sig till att delta i tillställningar 
också på distans. 

Det här är ett gott exempel på hur utmaningar och 
kriser också kan vara en chans för oss att växa, som 
får oss att lära oss nytt och hitta på lösningar som är 
användbara också efter krisen. Hybridtillställningar 
har säkert kommit för att stanna – vi vill absolut inte 
ge upp de fysiska mötena och den gemenskap som 
de medför. Samtidigt är det viktigt att vi erbjuder en 
möjlighet att delta på distans åt alumner som t.ex. 
bor långt från huvudstadsregionen eller har problem 
med hälsan.

I centrum för Alumnföreningens verksamhetsplan 
för 2022 – och alldeles säkert i allas våra för hopp
ningar – är en smidigt retur till ”det normala”, men 

MOT DET NYA, MED LÄRDOM  
AV DET FÖRFLUTNA

vid sidan av det är det också viktigt att vi lär oss 
av pandemi tidens nya verksamhetsmodeller och 
kommer ihåg att fortsätta utveckla verksamheten. 
När vi utvecklar verksamheten har vi stor hjälp av 
medlemsenkäten som gjordes förra hösten. Där fick 
idén om dagsutflykter i Finland ett stort stöd och de 
finns redan med i vårens program i form av campus
utflykter och AlumnTåget. Senare under våren kom
mer vi att arbeta för att utveckla nya efterlängtade 
medlemsförmåner. 

Nytt är också det rambeslut, om att Alumnfören
ingen vid lämpliga tillfällen, kan delta i samhälleliga 
debatter, t.ex. i frågor som rör utbildning, forskning, 
bildning och universitetets framtid. På sätt och vis är 
det här en återvändo till rötterna, eftersom den nyli
gen grundade delegationen redan för 30 år sedan un
der sitt riksdagsbesök tog ställning mot nedläggning
en av universitetets odontologiska institution. 

Vid sidan av utvecklingsförslagen visar svaren i 
medlemsenkäten från förra hösten också på att vi 
på det stora hela fortfarande är på väg åt rätt håll: 
medlemmarna är mycket nöjda med Alumn
föreningens verksamhet och evenemang. Den så 
kallade Net Promoter Score, som uträknats från sva
ren är nästan på nivån utmärkt. Det förtroende som 
våra medlemmar ger vår verksamhet skapar en stark 
grund för att lotsa föreningen mot bättre tider, och 
genom lärdomar från de gångna åren och medlems
feedbacken utveckla den till en ännu starkare aktör. ■

Ville Sinnemäki
Alumnföreningens verksamhetsledare

Alumn i Humaniora

Som medlem i �lumn-

föreningen får du köpa

böcker från SKS i förlagets

näthandel eller

Vetenskapsbokhandeln

med �5 � rabatt på

normalpriset.

 

Visa ditt medlemskort i

Vetenskapsbokhandeln

(Snellmansgatan 13, Helsingfors)

eller använd rabattkoden

ALUMNIETU i näthandeln

kirjat.finlit.fi.

BÖCKER 
FRÅN SKS 

-25 %

Förlaget SKS Kirjat har specialiserat sig på

faktaböcker, historia, natur och folkloristik.

www.skskirjat.fi
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DÄRFÖR ÄR  
JAG ALUMN

JAAKKO HEINIMÄKI SNAPPADE UNDER 
FÖRELÄSNINGARNA I RELIGIONSFILOSOFI  
UPP DEN NYFIKNA OCH GENOMBORRANDE 
STIL SOM HAN KOM ATT ANVÄNDA I SIN 
KARRIÄR SOM SKRIBENT. 

JAAKKO HEINIMÄKI, chefredaktör för Kirkko ja kau-
punki, studerade åren 1985–1992 teologi med teo-
logisk etik och religionsfilosofi som huvudämne.

”Jag blev prästvigd och jag känner nog det kal-
let, men jag började studera mer av intresse för 
branschen. På den tiden var studierna fria och de 
överträffade mina förväntningar”, berättar han. 

I slutet av1980-talet debatterades bland de stu-
derande huruvida man borde förhålla sig till teolo-
gin dogmatiskt eller med allmänfilosofiskt intresse. 

År 1988 hämtade Heinimäki vin och öl till en 
studentfest dit teologistuderandena hade bju-
dit filosofistuderande från Jyväskylä universitet. 
Dryckerna betalade festdeltagarna i ett kassaskrin. 

Fyra studerande från den konservativare  
falangen gjorde en brottsanmälan över olaglig 
alkoholförsäljning. Heinimäki och fyra andra  
medlemmar i ämnesföreningens styrelse blev 

tvungna att var för sig betala tre dagsböter. 
”Polisen som tog kontakt med oss var väldigt 

ledsen och berättade att hen nog skulle ha riktiga 
lönnkrogar att koncentrera sig på.”

Heinimäki utexaminerades under den djupaste 
ekonomiska krisen på 1990-talet, men han hade 
turen att genast kunna börja med kommunikatörs-
arbete vid Centralförbundet för församlingsarbete 
inom Finlands kyrka. År 1997 blev han journalist på 
tidningen Kirkko ja kaupunki, men beslöt sig efter 
fyra år för att bli fri skribent. 

Heinimäki har skrivit en uppsjö av populär-
vetenskapliga böcker om kristendomen, mat och 
vin, kolumner i olika tidningar, samt musikern 
Mikko Kuustonens biografi och religionsböcker för 
grundskolan och gymnasiet. 

”Professor Simo Knuuttulas kurser i religions-
filosofi har hjälpt mig i skrivandet. Av honom lärde 
jag mig ett nyfiket och genomborrande grepp.” 

År 2017 började Heinimäki som chefredaktör för 
Kirkko ja kaupunki. Uppdraget i Alumnföreningens 
styrelse inledde han i början av detta år. Motiverin-
gen är att bevara kontakten till universitetet och 
den akademiska atmosfären. ■

behandlade bland annat yrkesetik, filosofi och 
funderingar kring utbildningens värde. 

”Den främsta kontaktytan till franskan var att 
den var skriven på franska”, säger Syrman.

För sin breda gradu fick Syrman vitsordet eximia. 
Hon funderade också på att studera vidare, men 
hennes handledare lyckades subtilt antyda, att om 
man inte är intresserad av översättningsvetenskap 
som disciplin, så kan man också kanalisera sin kre-
ativa energi och passion utanför universitetet. 

Syrman arbetade vid Frankrikes Kulturcentrum 
och ett år som vikarierande lärare i franska och 
engelska vid en lågstadieskola. Sedan rekryterades 
hon till kommunikationskonsultbyrån Informatum. 

”Jag hade tidigare studerat kommunikation vid 
öppna universitetet och på journalistlinjen, och 
under studietiden var jag chefredaktör för ämnes-
föreningens tidning, så kommunikation var nog 
mer min bransch.”

År 2009 började Syrman arbeta vid den ännu 
unga byrån Kaiku Helsinki och blev delägare. Idag 
har företaget vuxit från ett startupföretag till en av 
landets fem största kommunikationsbyråer. 

Syrman anser att hon haft nytta av studierna i 
franska. 

”Inom humanismen vadar man i information. Man 
lär sig leta djupt efter svar och förstå kvalitativ 
information. Och det är ju precis det som kommu-
nikationsarbete går ut på.”

Inom Alumnföreningen har Syrman varit passiv 
medlem i några år, men vid årets början inledde 
hon sitt uppdrag som styrelsemedlem. 

”Nu som fyrtioåring märker jag att det överras-
kande börjat växa fram en viss nostalgi gentemot 
studietiden. Det är bildande att träffa akademiska 
människor utanför kommunikationsbranschens 
nätverk”, säger hon. ■

NYA MEDLEMMAR I ALUMNFÖRENINGENS STYRELSE  
OCH DELEGATION PRESENTERAR SIG

PRÄSTFÖRBUNDETS ORDFÖRANDE  
JANNE KERÄNEN VAR FÖRENINGSAKTIV  
REDAN SOM TEOLOGISTUDERANDE

FINLANDS MISSIONSSÄLLSKAPS servicechef och 
Prästförbundets ordförande Janne Keränen stude-
rade ekumenik vid teologiska fakulteten åren 
2000–2006.

”Att studera och bekanta sig med andra stude-
rande öppnade otroliga världar. Visserligen insåg 
jag först efter ett par år vad allt jag skulle ha haft 
möjlighet att studera.”

Keränen deltog aktivt i föreningsverksamhet redan 
under studietiden. Han fungerade som styrelseord-
förande för teologistuderandenas ämnesförening och 
var även som representant för studerandena med i 
en arbetsgrupp och kommenterade den så kallade 
tvåstegsreformen, enligt vilket studierna förändrade 
så att man först utför en, i teorin, treårig kandidat-
examen och sedan en tvåårig magisterexamen. 

”Jag tyckte att reformen gjorde studierna  
onödigt tunga ur de studerandes synvinkel.”

Keränen prästvigdes år 2007. Han arbetade som 
präst i Malms församling och började sedan arbeta 
på Finska Missionssällskapet. Där ansvarade han 
till en början för skriftskole- och ungdomsarbetet 
och befordrades senare till servicechef. 

”Den teologiska metodiken ligger nära de huma-
nistiska vetenskaperna. Teologiexamen var till sin 
natur allmänbildande och i arbetslivet har jag haft 
nytta av att kunna skapa mig en uppfattning av 
stora helheter och kontextualisera information.”

Keränen inledde sitt uppdrag i Alumnföreningens 
styrelse i början av året. Kontakten till universitetet 
vårdar Jan också i Teologi alumnernas egen förening. 

”På det här sättet håller man sig uppdaterad  
om hur universitetet förändras. För de unga i dag 
är det inte en likadan plats som för tio eller tjugo 
år sedan.”  ■

SALLA SYRMANS VÄG TILL DELÄGARE  
I EN KOMMUNIKATIONSBYRÅ BÖRJADE  
MED FRANSKA ÖVERSÄTTNINGAR

KOMMUNIKATIONSBYRÅN Kaiku Helsinkis delägare 
och senior kommunikationskonsult Salla Syrman 
studerade fransk översättning vid humanistiska 
fakulteten åren 1998–2004. 

Språkvetenskap är ofta petigt och pedantiskt, 
men Syrman utnyttjade den akade miska friheten 
kreativt och studerade alla kurser som intresse-
rade henne. Hennes tvär vetenskapliga pro gradu 

→



ALUMNFÖRENINGEN | MEDLEMSTIDNING 202216 ALUMNFÖRENINGEN | MEDLEMSTIDNING 2022 17

B
IL

D
E

R
: 

M
A

A
R

IT
 K

Y
T

Ö
H

A
R

JU
, 

E
E

V
A

 A
N

U
N

D
I, 

V
E

IK
K

O
 S

O
M

E
R

P
U

R
O

MAIJA AKSELA BEFRÄMJAR 
FORSKNINGSBASERAD  
VETENSKAPSFOSTRAN

PROFESSORN i vetenskapsforstran, Maija Aksela 
studerade kemi som huvudämne vid Uleåborgs 
universitet åren 1981–1986. Vi sidan av naturve-
tenskaperna har hon alltid varit intresserad av hur 
människan tänker och hur människor drar lärdom 
av vetenskapen. 

”Mitt motto har alltid varit detsamma som 
Helsingfors universitets strategi, det vill säga 
’vetenskap tillhör alla’. Det hör till var och ens all-
mänbildning att förstå vetenskapens natur i dag: 
frågor och processer, samt vetenskapens tillförlit-
lighet och de lösningar vetenskapen erbjuder för 
en hållbar framtid.” 

”Mång
vetenskaplig het, 
som Helsingfors 

universitet 
representerar, är 
nyckeln till allt.”

”MÅNGA KOMMER MED i alumnverksamheten för 
att hålla kontakten till sin alma mater. Som uni-
versitetsanställd är det för mig inte fråga om det, 
skrattar Tiina Sikanen. 

Sikanen inledde sina studier i farmaci vid Hel-
singfors universitet år 1997 och nu nästan tjugo år 
senare arbetar hon som biträdande professor i far-
makometabolomik vid campuset i Vik. Disciplinen 
strävar till individualiserad medicin, och Sikanen 
leder den kring tio personer starka forsknings-
gruppen Chemical microsystems. 

I sin doktorsavhandling från 2007 utvecklade 
Sikanen en mikrochipteknologi med hjälp av vilken 
man kan separera till exempel föreningar i blod- el-
ler urinprover för masspektrometerundersökning. 

Efter disputationen slutförde Sikanen ännu sina 
diplomingenjörsstudier vid Aalto-universitetet och 
arbetade som postdoc i Danmark och Kanada, 
men i övrigt har hon under hela sin karriär varit 
bunden till Helsingfors universitet, framför allt till 
arbete med teknik för läkemedelsutveckling. 

”Jag fick ett stipiendum för att grunda en egen 
forskningsrupp av Europeiska forskningsrådet 
ERP i ett ganska tidigt skede av min karriär, vilket 
har sporrat mig till att stanna kvar.”

Under sin studietid var Sikanen aktiv i student-
nationen Savolainen osakunta och knöt vänskaps-
band långt över fakultetsgränserna. 

”Nästan i vilka frågor som helt kan jag vända mig 
till någon vän från studietiden och fråga om råd.”

Sikanen blev medlem i Alumnföreningens dele-
gation i början av året. Det som fascinerar henne i 
föreningen är mångvetenskapligheten. ”Där finns 
samma anda som i nationerna. Det är lätt att hålla 
kvar kontakten till olika sektorer i samhället.” ■

Aksela har undervisat framtida lärare i matema-
tiska ämnen vid Helsingfors universitet sedan 1997. 
Innan dess hann hon själv undervisa i sagda ämnen 
i grundskola och gymnasium i sex års tid. 

Aksela studerade vidare i tre år och forskade i 
enzymkemi vid Simon Fraser-universitetet i kana-
densiska Vancouver. Hon avlade sin doktorsexa-
men i kemipedagogik vid Helsingfors universitet. 
Ämnet för avhandlingen var katalysering av högre 
gradens kognitiva förmågor i datorbaserade inlär-
ningsmiljöer. 

Vid sidan av att hon utbildar ämneslärare sysslar 
Aksela med forsknings- och utvecklingsarbete i 
anslutning till vetenskaps- och teknologifostran. 
Hon anser att det är viktigt att undervisningen 
baserar sig på forskning. 

Aksela leder det nationella nätverket LUMA-cen-
ter Finland. LUMA-centren, som finns vid totalt 13 
universitet eller högskolor, främjar interaktionen 
mellan olika aktörer inom matematiken, naturve-
tenskaperna och teknologin.  

Axela blev medlem i Alumnföreningens delegati-
on i början av året. 

”Alumnerna är vetenskapsambassadörer i sina 
egna miljöer. Samtidigt berikar de med sina kuns-
kaper universitetets verksamhet”, säger Aksela. 

”Mångvetenskaplighet, som Helsingfors uni-
versitet representerar, är nyckeln till allt. Det är i 
gränssnitten mellan de olika disciplinerna som vi 
kan hitta lösningar för en bättre värld.” ■

Wahlforss gjorde sin gradu i Juhani Jännes 
forskningsgrupp, där han forskade i det enzym 
som bidrar till bildningen av polyaminer som  
främjar cellväxt, och framför allt den gen som 
reglerar enzymet och dess funktion i cancerceller. 
Cellväxt är en delikat process. Å ena sidan måste 
cellerna växa och förnyas, å andra sidan är cancer 
i grund och botten cellväxt på övervarv. 

Graduforskningen i Jännes grupp utvecklades av 
bara farten till en doktorsavhandling. När Jänne fick 
en professur vid universitetet i Kuopio, frågade han 
vem som ville följa med, och Wahlfors höjde handen. 

Efter doktorsavhandlingen studerade Wahl-
fors i några år polyaminer och cancer vid Kuopio 
universitet, tills han intresserade sig för genterapi 
och speciellt hur virus beter sig i samband med 
genöver föring i kampen mot cancer. Åren 1995–
1999 forskade han i detta vid NIH (National Institu-
tes of Health), det vill säga USA:s hälsomyndighet. 

“År 2006 fick jag snilleblixten om att jag kunde 
arbeta med forskning och vetenskap utan att  
arbeta just som forskare.”

Wahlfors fungerade först som utvecklings-
direktör vid Tammerfors universitet, sedan som 
chef för enheten för hälsoforskning vid Finlands 
Akademi, och sedan 2019 har han arbetat som 
forskningsdirektör vid Cancerstiftelsen. 

Han blev medlem i Alumnföreningens delegation 
i början av året. 

”Jag vill genom alla till buds stående kanaler 
poängtera hur viktig universitetsforskning är.  
Alla våra innovationer och också vår hälsovård är 
helt beroende av den.” ■

JARMO WAHLFORS GICK FRÅN BIOKEMI 
TILL FORSKNINGSADMINISTRATION  
OCH FORSKNINGSFINANSIERING. 

CANCERSTIFTELSENS forskningsdirektör Jarmo 
Wahlfors studerade åren 1982–1988 först kemi och 
efter det via en separat ansökan studerade han 
biokemi. 

”Jag var släktens första student. Det var först 
efter att jag tagit min grundexamen som jag på 
djupet insåg vad vetenskap och forskning bety-
der”, säger Wahlforss.  

”Som studerande var jag fattig, men det liksom 
hörde till. Efterhand dök det sedan upp assistent-
vikariat och via dem möjlighet att förtjäna en 
inkomst.”

TIINA SIKANEN, FORSKARE I LÄKEMEDELS
UTVECKLINGSTEKNOLOGI  VILL UPPRÄTTHÅLLA 
KONTAKTEN TILL DET ÖVRIGA SAMHÄLLET
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MEDLEMMARNA 
ÄR FORTSATT 
MYCKET NÖJDA
ALUMNFÖRENINGEN samlar regelbundet in respons från sina medlemmar, och utifrån den kan 
t.ex. programutbudet och evenemangspolicyer formas så att de besvarar medlemmarnas 
förväntningar. Ungefär vart femte år genomför föreningen en mer omfattande medlems-
undersökning, där medlemmarnas åsikter och önskemål gällande bl.a. föreningens medlem-
skap, verksamhet och dess utveckling samt kontakter med Helsingfors universitet utreds. Efter 
undersökningarna 2010 och 2016 genomfördes en tredje omfattande medlemsunder sökning 
hösten 2021.

1295 alumner, eller cirka 22 % av föreningens medlemmar, svarade på enkäten. Profilen på de 
som svarade överensstämde ganska väl med Alumnföreningens medlemsstruktur vad gäller 
kön, ålder, bostadsort, medlemskapslängd och fakulteter. Nedan följer en sammanfattning av 
huvudresultaten i medlemsundersökningen framställt både som utdrag och grafer. Stort tack till 
alla de som svarade – resultaten av medlemsundersökningen spelar en mycket viktig roll för 
utvecklingen av föreningens verksamhet! 

RESULTAT AV MEDLEMS
UNDERSÖKNINGEN 2021

HUR SANNOLIKT SKULLE DU 
REKOMMENDERA ALUMNFÖRENINGEN 
TILL EN ANNAN ALUMN?

■ Mycket sannolikt 57 %
■ Ganska sannolikt 34 %
■ Möjligtvis 7 %
■ Mindre sannolikt 1 %
■ Under inga omständigheter 1 %

• Av de som svarade skulle 57 % mycket sannolikt
och 34 % ganska sannolikt rekommendera föreningen
till en annan alumn. På skalan 1–10 var medeltalet på
svaren 8,5.

• Räknat på basen av det ovannämnda är det sk. Net
Promoter Score-talet för Alumnföreningen +48 (på
skalan -100 … +100), då det år 2016 var +47. Resultat över
+50 anses internationellt som utmärkta, så medlems-
belåtenheten i Alumnföreningen är så gott som utmärkt.

• Som viktigaste orsaker för att vara medlem i
Alumnföreningen nämndes vetenskapliga evenemang
(72 %), hålla sig underrättad om aktuella händelser
inom universitets- och vetenskapsvärlden (65 %),
medlemsförmåner (46 %), samhörighet med universitetet
(43 %) samt kultur- och fritidsevenemang och ”att vara
alumn” är ett egenvärde (båda 35 %).

• Som de mest intressanta verksamhetsformerna
nämndes vetenskapliga föreläsningar och föreläsnings-
serier (82 %), Kulturträffar och Litteraturcirkeln (55 %),
Alumnresor (46 %), Årets Alumn festföreläsning (44 %)
samt dagsturer till campus eller andra universitetsstäder i
Finland (40 %).

• Som de mest intressanta medlemsförmånerna
nämndes rabatt på kulturevenemang (72 %), rabatt
på böcker och tidningar (63 %), rabatt på tidningen
Yliopisto (62 %), rabatt på rese- och hotelltjänster (44 %)
samt rabatt på restauranger (39 %).

• Kommunikation önskade man överlägset mest få via
e-post (94 %), föreningens webbsidor (38 %), medlems-
brevet (31 %) samt annonser i tidningen Yliopisto (21 %).

• Som de mest centrala faktorer, som begränsat
deltagandet i föreningens verksamhet, nämndes
tidsbrist (48 %), livssituation (35 %), corona-
viruspandemin och en ovilja att delta i evenemang på
distans (25 %) samt att det från annan ort är svårt att
delta i verksamheten i huvudstadsregionen. (16 %).

• Gällande Alumnföreningens medlemsavgift tyckte
90 % av de som svarade att, den är på passlig nivå –
trots att 8 % av dem önskade att i gengäld få bättre
medlemsförmåner och rabatter på evenemang än
man för tillfället får. 9 % av de som svarade ansåg att
medlemsavgiften är lite för hög och 1 % av de som
svarade tyckte att den är alldeles för hög.

HUR BRA TYCKER DU ATT 
ALUMNFÖRENINGENS 
VÄRDERINGAR SYNS I 
VERKSAMHETEN? (/5)

UPPFATTAR DU ATT DET ÄR  
EN DEL AV DIN IDENTITET 
ATT VARA ALUMN FRÅN 
HELSINGFORS UNIVERSITET?

■ Mycket starkt 22 %
■ Ganska starkt 37 %
■ I viss mån 28 %
■ Inte så starkt 10 %
■ Inte alls 3 %

NÄR BLEV DU MEDLEM 
I ALUMNFÖRENINGEN?

■ Under studietiden 3 %
■  Inom ett år efter avslutade studier 12 %
■ 1–4 år efter avslutade studier 8 %
■  5 år eller mera efter avslutade studier 74 %
■  Som arbetstagare vid universitetet

(jag har inte studerat vid HU) 3 %

3 % 3 %
12 %

8 %

74 %

BILDNING

4,2
SAMHÖRIGHET

3,6
SAMARBETE

3,2
NET PROMOTER SCORE 

+48
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■ Humanistiska 19,6 %
■ Medicinska 14,1 %
■ Statsvetenskapliga 13,9 %
■ Matematisk-naturvetenskapliga 12,4 %
■ Juridiska 9,3 %
■ Pedagogiska 8,5 %
■ Agrikultur-forstvetenskapliga 5,5 %
■ Teologiska 2,9 %
■ Bio- och miljövetenskapliga 2,8 %
■ Farmaceutiska 2,3 %
■ Veterinärmedicinska 1,1 %
■ Annan / okänd 7,6 %

MÅNGFALDEN AV ALUMNER  
ALUMNFÖRENINGEN I SIFFROR

JAG HAR VARIT MEDLEM...
■ Under 3-år 8 %
■ 3–5 år  24 %
■ 6–10 år 33 %
■ 11–20 år 23 %
■ Yli 20 år 12 %

85 % 
AV DELTAGARNA REKOMMEN

DERAR UTAN FÖRBEHÅLL 

 98  
DELTAGARE  

(I MEDELTAL/EVENEMANG)*

* För några evenemang, baserar sig talet delvis på en uppskattning av antalet deltagare på distans.

EVENEMANGEN UNDER ÅR 2021

MEDLEMSKAPETS VARAKTIGHET

MEDLEMMARNAS FAKULTETER

Jukka Ahonen      Janne Sundell      Pekka Turunen

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ

Kalastajien 
kyydissä 

Itämerellä

JÄSENETU

J O H N  N U R M I S E N  S Ä Ä T I Ö

MATTI LAINEMA

Arktinen 
ruletti

www.johnnurmisensaatio.fi/kauppa 
Alennus koskee normaalihintaisia tuotteita, pois lukien suolasaippua. 

Kampanja on voimassa vuoden 2022 loppuun asti.

Kuva: Raimo Sundelin, teoksesta Meren muisti - Havets minne

VERKKOKAUPAN 
TUOTTEET 

-20 % 
KAMPANJAKOODILLA 

ALUMNI2022

http://www.johnnurmisensaatio.fi/kauppa
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Akademin grundades 1640 ansåg Isaac  
Rothovius, biskopen i Åbo, att det var den 
största välsignelse som tillfallit Finland sedan 
världens födelse – detta åtföljdes av stora pröv
ningar som Stora ofreden på 1710talet, Lilla 
ofreden på 1740talet och Åbo brand 1827. Då 
Zachris Topelius i Boken om vårt land 1875 be
skrev den fem dagar långa 200årsjubelfesten för 
universitetet, som 1840 flyttades till Helsingfors, 
konstaterade han att den spred ”ljus och värme 
kring hela landet”, men ock
så att 1640 års storhet och 
prakt förvandlats till stoft. 

”Tidernas skiften hade 
gått över landet, glänsande 
fröjder, djupa sorger, förkros
sande olyckor. Guds beskär
mande hand allena var oför
ändrat utsträckt i nåd över 
detta land och detta folk; han 
hade låtit dem tillväxa i sin 
visdom, och när allt annat 
förgåtts, stod detta läroverk, 
fastän härjat av krig och lå
gor, oförstörbart kvar genom 
tidevarven för att ödmjukt 
vittna om sanningens seger.”

Denna ”sanningens  
seger” behövdes också 
under hungersnöden på 
1860talet och då universi
tetets huvudbyggnad bom
bades i februari 1944. Även 
om universitetets byggna
der har hållits stängda och 
studier och föreläsningar 
har förverkligats på distans 
över nätet under Corona 
pandemin de två senaste  
åren, har vår räddning  
varit vetenskaplig expertis  
– vi har följt de råd som
givits av Årets Alumn 2021, THL:s hälso
säkerhetschef, docent Mika Salminen, och
skaffat vacciner som skyddar mot sjukdomen.
Många av våra donatorer har stött forskning av
sjukdomar som orsakas av virus. Den nu stun
dande återuppbyggningstiden av universitetet
kännetecknas för sin del av evenemanget Till
baka till campus och av att renoveringen av hu
vudbyggnadens gamla del blir klar denna höst.

Bästa festpublik! Vid sidan av sanningen, fri
heten, bildningen och gemenskapen – firar vi, 
och stöder de ovan nämnda – också en kärlekens 
fest. Vi alumner förenas nämligen av kärleken  
till universitetet. Därför finns det också skäl  
att i det här festtalet utforska naturen av den  
kärlek som existerar mellan universitetet och  
dess alumner. Kärleken är ju ett tema som getts 
den ena mer fascinerande tolkningen än den  
andra av filosofer, teologer, psykologer och skön

litterära författare. 
Först och främst kan vi 

utesluta den erotiska kärlek 
som kännetecknar parför
hållandet (grekans eros, 
latinets amor). Likväl kan 
vi utesluta den definition av 
kärleken som den amerikan
ska satirikern Ambrose  
Bierce ger i verket The  
Devil’s Dictionary (1911): ”En 
tillfällig sinnesrubbning som 
kan botas genom äkten
skap eller genom att avlägs
na patienten från inverkan 
av de faktorer som orsakat 
sjuk domen”. Mer träffan
de är Thomas av Aquinos 
definition vänskapens kärlek 
(amor amicitiae), som känne
tecknas av ömsesidig välvil
lighet (benevolentia) i fråga 
om objektet, och René  
Descartes intellektuella  
eller rationella kärlek, som 
grundar sig på uppskattning 
av objektets egenskaper. Å 
andra sidan påminner uni
versitetets kärlek till sina  
studerande om den kristna  
teologins begrepp agápē – 
spontan kärlek, som inte 

springer ur något särskilt värde hos objektet. I 
sekulära sammanhang är ett praktexempel på 
agapistisk affektion moderns osjälviska och abso
luta kärlek till sina barn. En mor älskar sitt barn 
sådant som det är, och barnet behöver inte vinna 
moderns kärlek, utan detta trygga förhållande 
stärker barnets självförtroende och hjälper på så 
sätt barnet att finna sin egen väg i livet. Barnets 
lott blir att vara tacksamt, i linje med det som 

EN KÄRLEKENS FEST
FESTTAL PÅ ALUMNFESTEN 29.10.2021

AKADEMIKER, KANSLEREMERITUS ILKKA NIINILUOTO

”Därför finns 
det också 

skäl att i det 
här festtalet 

utforska 
naturen av den 

kärlek som 
existerar mellan 

universitetet 
och dess 
alumner.” 

B ästa Helsingfors universitets alumner!
Sanning, frihet, bildning, gemenskap – alla 

känner vi dessa som vårt eget universitets fyra 
grundvärderingar för 2000talet. Universitetet 
är en autonomisk bildningsinstitution som  
letar efter sanning och ny information, och som 
genom sin gemenskap uppfostrar ungdomen i 
fosterlandets och mänsklighetens tjänst. Som 
en föregångare inom ansvarstagande och hållbar
het verkar universitetet för hela världens bästa. 

Alumnfesten år 2021 respekterar också dessa 
vårt universitets fyra grundvärden. Beträffande 
gemenskapen är detta uppenbart: av universite
tets drygt 200 000 alumner har kring 6000 blivit 
medlemmar i Alumnföreningen, som enligt sin 
träffande slogan är till ”för alla de som lämnat 
universitetet, men som universitetet aldrig läm
nade”. Lyckligtvis exkluderar detta inte sådana 

boomers som jag, som aldrig lyckats lämna sitt 
hem universitet, utan blivit kvar som forskare 
och lärare. 

Denna tillställning är också en frihetens fest. 
Vi är långsamt på väg ut ur den nästan två år 
långa Corona pandemin, när samhället och 
universitetet öppnas upp. Även om det fort
farande finns skäl till försiktighet, är vår fest 
ett bevis på den frihet som det nya normala 
erbjuder. 

Enligt filosofen Eino Kailas definition är 
bildning det att ”det förflutna lever i oss”. Alltså 
inte det att vi lever i det förflutna eller nostal
giskt blickar bakåt, utan det att vi uppskattar 
vårt kulturarv och ständigt lär oss av det viktiga 
arbete som tidigare generationer utfört. Det är 
således bra att hålla i minnet att vårt universitet 
också har överlevt många tidigare kriser. När →B
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ju redan finländarnas Kanteletar frågade: ”Millä 
maksan maammon maion, millä kostan äidin  
koulun, millä vaivat vanhempani?”

Så har vi som grundmodell funnit förhållandet 
mellan barn och mor. Redan det första väster
ländska universitetet i Bologna 
kallade sig för alma mater stu
diorum, där alma mater betyder 
öm moder. Det är inte heller 
någon slump att tyskans die 
Universität har feminint genus, 
liksom de tyska översättningarna 
av sanning, verklighet, natur och 
jord. Alumn är för sin del plura
lis av latinets alumnus (masku
lin) och alumna (feminin), som 
baserar sig på verbet alere, ”att 
nära”. Ordet, som betyder någon som uppfostras 
eller skyddsling, har blivit en populär benämning 
på en universitetsstuderande som av sin ömma 
moder fått själslig näring. 

Filosofen Johan Vilhelm Snellman lade fram 
sin analys om det klassiska bildningsuniversite
tet i sin essä Om det akademiska studium år 1840. 
Enligt honom kan akademisk frihet förverkli
gas endast om det i universitetet uppstår en för
soning mellan traditionen, som representeras 

av professorerna, och självmedvetandet, som 
studenterna kräver. Universitetets bildnings
uppdrag förverkligas då professorn i sina före
läsningar framför sin egen forskning och på så 
sätt ledsagar studenten i den väg hen valt för 

att införskaffa kunskap. Då får 
studentens frihet till sin egen 
övertygelse, den erkänsla som 
i denna tänder kärleken till 
vetenskapen. En universitets
utbildad magister har uppnått 
sådan insikt att hen kan för
klaras ”ett sedligt individuum”, 
som besitter förmåga och vilja 
att bidra till folkets utveckling. 
Men lärandet fortsätter hela 
livet: 

”Ty bildningen upphör icke med scholan eller 
någon viss examen; utan hela lifvet är den schola,  
uti hvilken indviden danas till menniska, och 
sjelfva denna bildningsprocess utgör det hos 
mennis kan menskliga.”

Snellman betonade att studenternas ömse
sidiga förhållanden har en stor betydelse för 
främjandet av kunskapen och sedligheten. En 
naturlig fortsättning på denna tanke utgör de 
många studentföreningar, som nationerna och 

seniorföreningarna, vars modell också efterföljs 
av läroverkens vänföreningar. Även om Snell
man var en av de första som formulerade det 
livslånga lärandets ideal, utvecklade han ändå 
inte riktigt alumnverksamhetens idé. Men hans 
poetkollega Johan Ludvig Runeberg framför
de i tiderna en vältalig anmärkning som kan 
läsas som om den gällde alumnerna som univer
sitetsmoderns barn:  

”Såsom svanen i sitt klara sund, så behöfver 
människan ofta dyka ner i sin barndoms rena 
minnen för att få stoftet bortsköljdt från sin 
manna ålders värksamma lif.”

Det är förvånande att det tog ett och ett  
halvt sekel efter Snellman och Runeberg för 
att få igång alumnverksamheten vid Helsing
fors universitet. Då universitetet förberedde sitt 
350årsjubileum utvecklades idén av eldsjälarna 
för jubileumsåret, docent Päivi Setälä, kansler  
Ernst Palmén, professor Erkki Salonen och 
överläkare Timo Sahi. Helsingin Yliopiston 
Seniorit – Helsingfors Universitets Seniorer 
grundades för 31 år sedan på ett möte med 171 
deltagare 4.12.1990. Päivi Setälä, som seder mera 
blev professor i kvinnohistoria, deklamerade 
ofta för oss, sina vänner i ”universitetspartiet” 
sitt slagord ”modersmålet klår fäderneslandet”, 

enligt vilket kulturella strukturer är viktigare än 
statliga dito. Framåtskådande såg hon vårt kära 
universitet som en alma mater som genom sina 
studerande och alumner omkring sig skapar  
kultur och bildning. 

Alumnverksamheten möjliggör djupdyk
ningar i vilka universitetets forna studerande 
kan återkoppla till sina egna studieämnen och 
fakulteter genom tidningar, nyheter, nätverk, 
seminarier och fester. Det handlar inte bara om 
att återvända till ungdomens minnen, utan om 
en möjlighet att möta ett universitet i förnyelse. 
På detta sätt – för att parafrasera Kaila – existerar 
universitetet i sina alumner. Även om universi
tetet åldras som institution (vi har nu uppnått 
respektabla 381 år), upprätthålls dess anda av 
studerande som representerar nya generationer. 
Således ger universitetet, som i en känd sång, 
sin ungdom till de alumner som älskar det. De 
tacksamma alumnerna, som fått erfarenhet av att 
tjäna fosterlandet och mänskligheten i sina yrken 
i arbetslivet, är för sin del redo att stödja sin egen 
alma mater som mentorer och donatorer. 

Bästa vänner, i sanningens, frihetens,  
bildningens och gemensamhetens namn, låt 
oss tillsammans höja en skål till Helsingfors 
universitet och dess alumner! ■

”Univer
sitetet 

existerar 
i sina 

alumner.” 

Universitetets styrelse
ordförande president 
Tarja Halonen, framförde 
universitetets hälsning  
till Alumnföreningen. 
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PROMOTIONENS 
JUBELÅR 2023
FÖR MÅNGA är promotionen det käraste minnet och 
erfaren heten från universitetet. I dessa festligheter 
finns allt: glädjen över att graduera, tryggheten av 
gemenskapen och styrkan i traditionen som lever i oss. 
Finlands äldsta akademiska tradition – magisters- och 
doktorspromotionen – är egentligen ett unikt finländskt 
fenomen. I universitetet har man promoverat magistrar 
sedan år 1643. År 2023 blir filosofiska fakultetens 
promo tion, redan dess hundrade!

Helsingfors universitet har med tanke på denna 
milstolpe beslutat att fira promotionens jubelår 2023! 
Förutom flera egentliga promotioner består jubileums-
firandet av såväl kunskapsrikt program på universitetet 
och i den omgivande staden.

Projektet presenterar promotionen som ett centralt 
akademiskt socialt och kulturellt fenomen och beskyd-
das av kansler Kaarle Hämeri. Dess styrgrupp består  
av framstående promotionsaktörer från olika fakulteter 
och olika generationer. Som projektledare fungerar filo-
sofie doktor Kristina Ranki (kristina.ranki@helsinki.fi,  
tfn. 050 4739 050).

Om du blev ivrig att delta i jubileumsbygget med 
minnen, ett eget projekt eller annat deltagande,  
ta gärna kontakt. Välkommen med!

FD Kristina Ranki
Projektledare 

Humanistiska fakultetens alumn

Helsingfors universitets huvud
byggnad genomgår en omfat

tande renovering, vilket resulterar 
i en intressant kombination av 
gammalt och nytt. Den första fa
sen av renoveringen, som omfat
tar den gamla sidan av byggnaden 
(C.L. Engel 1828–32), avslutades 
i höstas, men i och med Corona 
pandemin står de nya utrymme
na ännu helt tomma. Den andra 
fasen, på den nya sidan som ligger 
vid Fabiansgatan (J.S. Sirén 1935–
37), har precis börjat och ska vara 
klar till hösten 2023.

Renoveringen har strävat efter 
att förena många olika mål: beho
ven från undervisning och admi
nistration, byggnadens historiska  

värden och universitetets traditio
ner, samt lokalernas funktiona
litet, säkerhet, mångsidighet och 
miljövänlighet. Tillgängligheten 
till byggnaden har också förbätt
rats avsevärt, t.ex. dörröppning
arna är breddade, trösklar sänkta 
och även hiss har byggts på den 
gamla sidan med en ramp från 
infar ten till Alexandersgatan.

När det gäller de mest tradi
tionella och historiskt värdefulla 
utrymmena i byggnaden, såsom 
Solennitetssalen, vestibulen och 
restaurangen, har renoveringen 
skett med respekt för det gamla 
och i nära samarbete med Musei
verket. Ansträngningar har också 
gjorts för att bibehålla ett värde

fullt allmänt utseende i undervis
ningslokalerna och andra mer var
dagliga utrymmen. Tonvikten har 
lagts på utrymmenas funktionali
tet, mångsidighet och ergonomi.

På vissa håll har detta inneburit 
stora förändringar, framför allt 
i inredningen av undervisnings
lokaler t.ex. obekväma fasta bän
kar har bytts ut mot moderna, 
justerbara och ergonomiska möb
ler enligt studenternas önskemål, 
med undantag för disputations
salen. Alla bord och stolar är ock
så lätta att flytta på, vilket förbätt
rar utrymmenas mångsidighet.

Som en följd av renoveringen 
har många bekanta lokaler bytt 
plats inne i byggnaden, dessutom  

har det också skapats helt nya ty
per av lokaler. I hörnet av Unions
gatan och Alexandersgatan, där 
lärarnas tidningssal och restaurang 
tidigare fanns, har man byggt en 
helhet som är lämpad för festbruk. 
Salarna heter nu: Christina,  
Pacius, Runeberg och Wexonius.

Universitetsmuseet, som ligger 
på 3:e våningen på den nya sidan, 
kommer att renoveras med nya och 
mer lättillgängliga lokaler på bot
tenvåningen, alldeles intill Fabians
gatans ytterdörrar. Två nya fönster 
har öppnats i vestibulen på Alexan
dersgatans sida och det finns mera 
plats för umgänge. Husets södra 
innergård skall täckas, vilket bidrar 
till att underlätta passagen mellan 
den gamla och den nya sidan.

En viktig del av renoveringen 
är universitetets konstsamling, 
varav en betydande del finns i 
huvudbyggnaden. Universitets
museets gipsskulptursamling på 
den gamla sidan, som också är 
omfattande på europeisk nivå, 
bevarades vid renoveringen, vilket 
krävde att skulpturerna skulle  
demonteras och flyttas med vinsch 
och stegrobot. Planen för place
ringen av konstverken förnyades 
och man ville också ta större  
hänsyn till inkludering och lyfta 
fram t.ex. porträtt av kvinnor.

I och med renoveringen upp
hör också en epok, då de gamla 
numren på undervisningssalar
na i huvudbyggnaden överges. 
Numreringen av auditorier och 
föreläsnings salar med romerska 
siffror på den gamla sidan och 
motsvarande arabiska siffror på 
den nya sidan har skapat förvir
ring och har ersatts av nya utrym
meskoder – till exempel är det 
gamla auditoriet XI nu känt som 
U3031. Traditionsvänner har varit 
besvikna på lösningen, men i öv
rigt har feedbacken på renovering
en varit i stort sett lovvärd. ■ 

HUVUDBYGGNADEN 
HAR FÖRNYATS

Bilder: (vänster) vestibulen med gipsstatyer efter renoveringen, (uppe till höger) gamla sidans  
undervisningssal med nytt möblemang, (nere till höger) effektiviteten av ventilationen  

i Solennitetssalen testades med hjälp av ett rökprov.

mailto:kristina.ranki@helsinki.fi


H
A

N
N

A
 O

K
S

A
N

E
N

V
E

IK
K

O
 S

O
M

E
R

P
U

R
O

ALUMNFÖRENINGEN | MEDLEMSTIDNING 202228 ALUMNFÖRENINGEN | MEDLEMSTIDNING 2022 29

ÅRETS

2022

ALUMN

KOM MED PÅ 
ALUMNEVENEMANG!

Alumnföreningens medlemmar erbjuds ett mångsidigt program under år 2022.  

Vårens program innehåller nära på 30 evenemang och programkalendern  

kommer att kompletteras med några till. Höstens preliminära program publiceras  

på föreningens webbsida i juni, och det slutliga programmet i augusti.  

Höstens programutbud kommer att vara lika omfattande som vårens. 

Evenemang arrangeras både på klassiskt manér som publiktillställningar, på nätet och  

även som hybridevenemang, där du kan välja ifall du deltar på plats eller via direktsändning. 

På alla våra evenemang följer vi myndigheternas rekommendationer och tar i beaktande 

hälsosäkerheten då Corona pandemin ännu fortsätter. Då epidemisituationen förändras, gör 

även vi förändringar i evenemangens arrangemang enligt myndighets rekommen dationerna. 

Om förändringar kommunicerar vi åt alla som anmält sig till evenemangen.  

Deltagande på evenemang förutsätter alltid anmälning.  

Läs mera om anmälningspraxis på sidan 37. Mera information om evenemang  

och anmälningar samt uppdaterade programuppgifter hittar du på:  

alumnforeningen.fi/program 

Tisdag 12.4. kl. 17 
Universitetets Solennitetssal

MARKKU KANERVA:  
TÄNK OM FINLAND SKULLE VARA ETT 
MÖNSTERLAND I ATT SKAPA LAGANDA?

Vårens höjdpunkt i Alumnföreningen är traditio-
nellt Årets Alumns festföreläsning. Den öppna  

Läs mera och anmäl dig på: alumnforeningen.fi/program

ALUMNTÅGET TILL ÅBO universitet. Vi får höra aktuell information och 
historia om Turun yliopisto och bekantar oss med 
intressanta mål på campus. Under dagen bekantar 
vi oss också med alumnverksamheten i Åbo och 
gör en rundtur i staden.

Det noggrannare programmet publiceras inom 
kort på Alumnföreningens webbsida. Samtidigt 
öppnas anmälan till AlumnTåget. 

Fredag 3.6.  
Helsingfors–Åbo

En efterfrågad nyhet lanseras under våren 2022 – 
AlumnTåget. Vi kommer att göra en serie dagsut-
flykter till andra finska universitetsstäder där vi 
lär känna det lokala universitetet och dess alumn-
verksamheten. Det första AlumnTåget beger sig till 
Åbo, Helsingfors universitets födelseort!

Vi lämnar Helsingfors med morgontåg och 
återvänder tidigt på kvällen. Rektor Jukka Kola 
tillsammans med prorektorerna är våra värdar 
under besöket till Turun yliopisto. Förutom Kola, 
tidigare rektor för Helsingfors universitet, är flera 
av prorektorerna också alumner vid Helsingfors 

före läsningen ges av förbundskaptenen för Fin-
lands herrfotbollslandslag, PM Markku Kanerva.  
Han valdes till Årets Alumn 2022 av Alumn-
föreningen. Rubriken för Kanervas föreläsning  
är Tänk om Finland skulle vara ett mönsterland  
i att skapa laganda? (Entä jos Suomi olisi ryhmä-
hengen luomisen mallimaa?). Han talar bl. a. om 
ut vecklandet av det finska tränings kunnandet  
och vikten av gruppanda.

ÅRETS ALUMN FESTFÖRELÄSNING
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Mirjam Ilvas Nina Paavolainen

Juha Hurme Anton MontiMaggie O’Farrell Lea Pulkkinen

LITTERATURCIRKELN

Må 14.2. kl. 17–18  
Juha Hurme: Ai Älämölöö
Juha Hurme presenterar genom exempel, sång 
och aforismer Aleksis Kivis grundlärdomar och 
skogsekologi. Inkluderat är också en aning Elmer 
Diktonius och Gunnar Björling för att bredda Kivis 
modernism. Det senaste verket av författaren och 
Finlandiaprisvinnaren Juha Hurme är en översätt-
ning av Aleksis Kivis Sju bröder. 

Må 14.3. kl. 17–18  
Maggie O’Farrell: Hamnet
England 1580-talet: en ung latinlärare flyttar med 
sin nya maka till Stratford-upon-Avon. Samtidigt 
som mannens karriär i Londons teatervärld når 
nya höjder dör hans son plötsligt. Hamnet är ett 
rörande porträtt och en känslig tolkning av en pojke 
vars liv, trots hans plötsliga bortgång är allt annat 
än bortglömt. Hans namn lever trots allt kvar i en 
av världens kändaste teaterpjäser. Den irländska 
författaren Maggie O´Farrells bok belönades med 
det erkända Women’s Prize for Fiction-priset och 
Storbritanniens nationella kritikerpris år 2020. Nu 
publiceras denna försäljningssuccé även på finska.

Må 11.4. kl. 17–18  
Anton Monti: Mafia ja Italia
Rötterna till ’ndranghetan, en av världens farligaste 
kriminalorganisationer, sträcker sig hundratals år 
bakåt i tiden. I nyheterna 2021 kunde man läsa om 
alla tiders största maffiarättegång, där hundratals 
medlemmar i organisationen stod åtalade. Den  
Kalabriska kriminalorganisationens framgång ba-
serar sig framför allt på uppfattningen om organi-
sationens anständighet – en åsikt som delas av 
både organisationens tiotusentals medlemmar och 
det italienska folket. Vad handlar den minst kända 
maffia organisationens framgång egentligen om 

och vad berättar detta om Italien? Den finsk-italien-
ska facklitterära författaren Andrea Montis bok var 
bland de populäraste facklitterära verken år 2021. 

Må 9.5. kl. 17–18  
Lea Pulkkinen
Med självporträtt syftar man oftast på en målning 
eller teckning skapad av bildkonstnären själv. Men 
hurudant är en forskarens litterära självporträtt?  
Lea Pulkkinen behandlar ämnet i sin nyutkomna 
själv biografi. Pulkkinen är professor emerita vid 
Jyväskylä universitet och har nått toppen av sin 
disciplin, tack vare sin forskning om den psyko-
logiska utvecklingen hos människan från barn till 
medelålder. 

PROGRAMRÅDET FÖR LITTERATURCIRKELN
FM Mirjam Ilvas är förläggare på S&S. Hon är en 
typisk humanist som älskar muséer och hög-
klassiga tv-serier och blomstrar i förläggaryrket. 
FM Nina Paavolainen är VD på Teos, som utöver 
litteratur njuter av att vistas på havet. På land-
backen njuter hon av löpning och matlagning. 

Litteraturcirkeln arrangeras i Forsthuset sal 1  
och som direktsändning. 

DISKUSSIONER  
I TANKEHÖRNAN
Under våren kan man i Tankehörnans Haloo, 
Suomi! -diskussionsserie höra om hur forskare och 
experter inom bl.a. demokrati, ekonomi, politik och 
identitet ser på diskussionsklimatet och politiska 
frågor i dagens Finland. I serien behandlas bland 
annat:

Ti 1.2. kl. 17 Haloo, politiikka!
Experter diskuterar hur politikens förändring  
påverkar medborgarnas deltagande och tillit  
gentemot de styrande. Specialisterna är Veikko 
Isotalo, Marko Junkkari och Jenni Karimäki.  
Diskussionen modereras av Jari Hanska.

To 10.2. kl. 17 Polarisaatio? Dialogi!
I diskussionen talar experter om varför inter-
aktionen försämrats i samhället, inom olika  
grupper och på individnivå. Vilken roll spelar  
sociala medier i polariseringen? I diskussionen 
deltar Antti Gronow, Anniina Leiviskä och Teemu 
Pauha, distansintervju med Katri Saarikivi.  
Diskussionen modereras av Ville Blåfield.

Evenemangen direktsänds  
från Tankehörnan.

FACKLITTERATURKLUBBEN
I Facklitteraturklubben bekantar man sig mångsidigt 
med olika sorters facklitteratur och fackboksförfatta-
re. Facklitteratur står för 80% av bokmarknaden och 
Helsingfors universitet är den största producenten av 
innehåll för facklitteratur i Finland. Professor i fack-
litteratur och dekan på humanistiska fakulteten Pirjo 
Hiidenmaa och professor emeritus Markku Löytönen 
har planerat programmet för Facklitteraturklubben.

Ti 29.3. Helena Ruuska: Olisit villiä villimpi.  
Mary Gallen-Kallela.

Ti 26.4. Johan Stén: Kulta-aika. Valistus  
ja luonnontieteet Turun Akatemiassa.

Ti 24.5. Minna Huotilainen: Uni ja unettomuus

Facklitteraturklubben arrangeras i Forsthuset och 
evenemanget kan även ses som direktsändning. 

TIEDEKLUBI
Vetenskapliga samfundens delegation fortsätter 
med sin klubb- och podcastverksamhet under vå-
ren 2022 och Alumnföreningen deltar i sam arbetet. 
Beroende på epidemiläget arrangeras Tiede klubi 
antingen på restauranger i centrum eller endast i 
form av inspelade podcast. Vi informerar mera om 
evenemangen på föreningens webbsida då vårens 
program har fastställts.

Alumnföreningens vetenskapliga program kompletteras under våren. 
Läs mera och anmäl dig på: alumnforeningen.fi/program B
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KULTURTRÄFFAR
Sö 20.3. kl. 16 
SibeliusAkademins Symfoniorkester 
och Pekka Kuusisto
Musikhusets konsertsal,  
Mannerheimvägen 13 a

På Sibelius-Akademins symfoniorkesters vår-
konsert Maailma meissä uppförs Edvard Griegs 
Morgenstemning (Peer Gynt), Samuel Barbers 
Violin konsert, Louise Farrencis 2. Symfoni och 
Jean Sibelius Pohjolas dotter.

Programmet har inspirerats av kapellmästar-
studerande Aliisa Neige Barrières livsperioder  
och formas till en helhet som beskriver män-
niskornas mångfald. Pekka Kuusisto är solist i 
Barbers violinkonsert. 

Alumnföreningen har reserverat 80 platser. 
Alumnbiljettens pris är 18 € (rek.pris 28 €). Biljet-
terna bör lösas ut senast den 20.2. Noggrannare 
anvisningar om anmälning och inlösning av  
biljetter finns på Alumn föreningens webbsida.

Ti 5.4. kl. 19 
Hz/HUNT och Dansens hus
Dansens hus, Kabelplatsen 3

En av årets centrala kulturhändelser är öppnandet 
av Dansens Hus 2.2.2022. Vi får ta del av två  
verk, en klassiker och ett uruppförande, av Tero  
Saarinen Company i den splitternya Erkko-salen.

Före dansuppvisningen erbjuds två rundturer i 
Dansens hus kl. 17.40 och kl. 18 (50 deltagare ryms 
med). Efter dansuppvisningen har alla möjlighet 
att delta i ett allmät diskussionstillfälle.

Vi ser uruppförandet av Johanna Nuutinens  
Hz (Hertsi, 2022) som är en djupdykning i ljud-
vågor. I uppvisningen fungerar havets buller som 
metafor för det bombardemang av stimuli som  

bakgrund till aktuella teman och kartlägger 
ARS- utställningarnas historia.

Alumnföreningen arrangerar tre guidade turer 
till ARS22-utställningen 21.4. Klockan 17 (en 
svensk- och en finskspråkig guidning) och  
klockan 18.15 (en finskspråkig guidning).  
Biljetterna (0–18€) till Kiasma betalas på plats.

Lö 14.5. kl. 19 
Kulttuurträff: Hamlet
Nationalteatern, Västra teattergränden 1

Finlands Nationalteater firar 150-årsjubileum  
2022 och jubileumsåret öppnas med en ny tolk-
ning av William Shakespears Hamlet. Regissör 
Samuli Reunanens och författare-dramaturg Aina 
Bergroths version undersöker trauma som över-
förs från generation till generation. Hamlet spelas 
av pop-prinsen Olavi Uusivirta och som motpol till 
honom uppträder Fanni Noroila som Ofelia, med 
sin kännspaka starka konstnärsröst. 

Alumnföreningen har reserverat 100 platser. 
Alumnbiljetterna kostar 36 € (rek. 49 €). Biljetter-
na bör lösas ut senast den 14.4. Noggrannare an-
visningar om anmälning och inlösning av biljetter 
finns på Alumnföreningens webbsida.

Deltagandet i Kulturträffarna 
förutsätter anmälning.  

Läs mera och anmäl dig på:  
alumnforeningen.fi/program 

UNIVERSITETSEVENEMANG
Ons 9.2. kl. 17 
Thomas Wilhelmsson om  
universitetsreformen
Forsthuset sal 1 och direktsändning

Den kontroversiella universitetsreformen 
2010 hade som mål att öka universitetets au-
tonomi, men en del av universitetsgemenska-
pen gick upp på barrikaderna. Tidigare kansler 
Thomas Wilhelmsson, som var rektor för Hel-
singfors universitet under denna period, berät-
tar om sin syn på reformens verkställande och 
dess bakgrund i sitt nya verk Yliopistouudistus. 
På Alumnföreningens diskussionstillfälle talar 
Wilhelmsson om reformen och processerna 
bakom den. Han intervjuas av Katarina  
Styrman, HUS generalsekreterare år 2010.

Boken kan beställas för medlemspriset 
23€ (ord. 32€) från Gaudeamus nätbutik 
med koden TALVIETU22, innan 13.2.

To 5.5. kl. 16
Hållbarhet och ansvar på universitetet 
– hur kan alumnerna bidra?
Platsen meddelas senare

Helsingfors universitet uppger i sin nya 
strategi att universitet kommer att vara en 
föregångare i att främja ansvar och hållbar-
het år 2030. Dessa ambitiösa mål kan endast 
förverkligas genom konkreta åtgärder. 
Universitetets nya program: Hållbarhet och 
ansvar samlar ihop universitetets gärningar 
och mål för åren 2022–2024.

Kom med och hör vilka linjedragningar uni-
versitetet har gjort i sitt program, som skall  
godkännas under våren. Under tillfället diskute-
ras också vilken roll alumnerna kan ha i arbetet.

vi utsätts för i dag. Klassikern, Tero Saarinens  
prisade och runt om i världen uppsatta HUNT är 
en av de mest betydande moderna tolkningarna 
av Igor Stravinskys Våroffer. Saarinen, som tidi-
gare dansat huvudrollen själv, har nu gett över 
rollen till två yngre dansare. Den 5.4. uppträder 
Auri Ahola.

Alumnföreningen har reserverat 80 platser. 
Alumnbiljetternas pris är 54 € / 46 € (rek. 57 € 
/ 49 €). Biljetterna bör lösas ut senast den 11.2. 
Noggrannare anvisningar om anmälning och 
inlösning av biljetter finns på Alumnföreningens 
webbsida.

To 21.4. kl. 17 och kl. 18.15  
ARS22
Kiasma, Mannerheimplatsen 2

ARS22 är en djupdykning i samtidskonst och  
den tionde utställningen i serien som hållits sedan 
1961. ARS-utställningarna har genom decennierna 
lyft fram samtidskonstens senaste strömningar  
för allmänheten.  

ARS22 breder ut sig på alla våningar i Kiasma 
och presenterar en omfattande översikt på  
den mest aktuella internationella sam tidskonsten 
samt nya verk som beställts för ARS22. För  
första gången inkluderar ARS-utställningen  
också nyckelverk från tidigare decennier, från  
och med 1960-talet. De skapar en historisk  
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To 3.3. kl. 17–19 
Heureka, Vetenskapsparken 1

I Heurekas nya utställning Mitt i katastrofen bygger 
publiken gemensamt upp kristålighet med hjälp av 
spelliknande utställningsobjekt och möter natur-
krafter i form av audiovisuella videokonstverk. 
Hur transporteras katastrofhjälp fram? Hur repa-
reras en förstörd stad då man inte talar samma 
språk? Den för hela familjen passande interaktiva 
utställningen belyser de sätt hur man bedriver 

sam arbete och skapar gemensam tillit. Video-
projektionerna har planerats av ungerska László 
Zsolt Bordos som även gjort LUX Helsinkis projek-
tion på domkyrkans fasad. 

Evenemanget introduceras av Heurekas VD,  
medlem i Alumnföreningens delegation Mikko 
Myllykoski. På introduktionen finns det plats för 100 
personer. Biljetterna till Heureka (0–22€) betalas 
av deltagarna på plats. Läs mera och anmäl dig på 
föreningens hemsida. 

ALUMNGOLF VII
Ons 1.6.  
Platsen bekräftas senare 

Den traditionella AlumnGolfen har tagit paus i ett 
par år och nu är det hög tid att åter tävla om vinsten 
av vandringspriset, par- och specialtävlingen! 

Så här spelades det senast! 
AlumnGolf VI spelades 28.5.2019 på Espoon Golf-
seuras gamla plan. Tävlingen samlade 40 deltagare. 
Huvudtävlingen var individuell poängbogey med fullt 
handicap. Dessutom spelades en best ball-tävling 
(i två personers lag). Specialtävlingarna utgjordes 
av närmast flaggan och rakaste drive. Efter tävling-
en avnjöts en lunch med tillhörande förfriskningar. 

Vandringspriset fick sin femte ingravering när 
Johan Karlsson från Hirsala Golf med sina 38 poäng 
tog vinsten. Ilkka Heiskanen och Nils-Henrik  
Wasenius spelade enligt sitt handicap. Över 70-årin-
garna tävlade om Nisses pokal, vilken donerats av 
Wasenius själv. Lagtävlingen best ball erövrades av 
Johan Karlsson och Nils-Henrik Wasenius med 47 
poäng. Det bästa scratch resultatet slog Mika Suikki. 

AlumnGolf VII kommer att spelas enligt nya for-
mer och om pandemin tillåter avslutas tävlingen 
med en gemensam lunch. Alla spelare deltar i 
tävlingen om vandringspriset. Det finns även 
specialtävlingar och om Nisses pokal tävlar  
över 70-åringar. Partävlingen och de tee som  
spelas kommer kanske att få nya riktlinjer.  
Hur – här behöver vi hjälp av spelarna. Skicka  
in dina förslag till jaakko.suomela@kolumbus.fi  
så bestämmer vi de aktuella tävlingsformerna 
under våren innan tävlingsinbjudan skickas ut. 
Kom också med förslag om vilken golfbana vi 
skall välja! 

Anmäl dig på föreningens webbsida. 
Spelplatserna kommer senare till  
försäljning i alumnbutiken.  
Både alumner och universitets- 
personal är välkomna med.

Jaakko Suomela 
AlumnGolf-ansvarig

Alumn i datavetenskaper

ALUMN & BARN: VETENSKAPSCENTRET HEUREKA

Alumnföreningen startar i samarbete med Helsing-
fors universitet en efterfrågad serie campusbesök. 
Vi bekantar oss med aktuell forskning, fakultetens 
representanter, studerande och intressanta mål på 

ALUMNI AFTERWORK
Ons 23.3. och ti 3.5. kl. 17 
Platserna meddelas senare

Alumni Afterwork som arrangeras ett par gånger 
per termin erbjuder en möjlighet att höra aktuella 
hälsningar från universitetet och träffa andra alum-
ner avnjutandes ett glas med något gott. 

Afterwork arrangeras på restauranger som har en 
stark koppling till universitetet eller studentlivet. Vi 
reserverar ett kabinett eller separata bord för grup-
pen med lite tillhörande snacks där kvällens gäst 
först berättar om något med universitetskoppling. 
Därefter är det fritt mingel och diskussion om 
kvällens tema eller något annat med gamla och nya 
alumnbekantskaper. 

NAUTILUKSESTA ARANDAAN 
Ti 17.5. kl. 1718, Tankehörnan

Boken Nautiluksesta Arandaan – Suomen meren-
kulun tarina beskriver havsforskningens historia 
under en period på över hundra år. De intressanta 
berättelserna kommer till liv med hjälp av fotogra-
fier och roliga anekdoter. Boken, utgiven av John 
Nurmine ns Stiftelse, beskriver Havsforskningsinsti-
tutets historia tills det lades ner år 2008. Institutet 
var en betydande aktör inom hela östersjö området. 
Trots att institutet inte längre finns, fortsätter fors-
kningen och forskningsresultaten utnyttjas bl.a. för 
att förstå klimatförändringens påverkan. 

På evenemanget arrangerat av John Nurminens 
Stiftelse och Alumnföreningen diskuterar bokens 
redaktörer, Havsforskningsinstitutets sista över-
direktör, professor emerita Eeva-Liisa Poutanen 
och docent i havsbiologi Juha- Markku Leppänen, 
havsforskningens betydelse.
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campuset. Campusbesök-serien börjar våren 2022 
med ett besök till campus Vik. Exakt tidpunkt 
och övrig information publiceras på föreningens 
webbsida.

CAMPUSBESÖK
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Noggrannare information om höstens 2022 program och anmälningspraxis 
uppdateras under våren på: alumnforeningen.fi/program

STUDIA GENERALIA 
– BILDNINGENS VÅR
To 10.3., 17.3. och 24.3. kl. 17 
Tankehörnan

BILDNING UTTRYCKER MAN med hjärtat och i sättet 
man behandlar sina närstående. Ibland kommer 
det naturligt, ibland måste man lära sig det. Det 
är fråga om vardagliga val och handlingar. Bild-
ning hörs i festtal, men är svår definierat. Ändå 
är det en av hörnstenarna i universitetet och 
samhället. Universitetets viktigaste produkt är 
trots allt en självtänkande – civiliserad – person 
som stiger ut ur föreläsningssalen och utvecklar 
samhället. Vad är bildning i grunden? På uni-
versitetet tror vi att det åtminstone är kunskap 
– och förmågan att använda kunskap till förmän 
för det goda.

FÖRELÄSNINGSSERIEN Studia Generalia vid 
Helsing fors universitet kommer i vår att ta fasta 
på temat bildning. Till föreläsningarna tar vi 
publik på plats i enlighet med rådande corona-
restriktioner. Tillställningarna sänds direkt och 
kan även ses senare som inspelningar. Studia 
Generalia är en vetenskaplig gåva från universi-
tetet till oss alla: vetenskaplig information i en 
begriplig form. Föreläsningarna är öppna för  
alla och kostnadsfria.

Bekanta dig närmare med programmet på: 
helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/ 
avoin-yliopisto/studia-generalia.

ANMÄLNINGSPRAXIS 
FÖR EVENEMANG

ALUMNFÖRENINGEN arrangerar 
årligen över 50 evenemang tillsam-
mans med olika samarbetspartner. 
Storle ken på evenemangen varierar 
och till vissa evenemang ryms en-
dast ett fåtal alumner med. Därför 
gäller obliga torisk anmälan till alla 
Alumn föreningens evenemang, 
om inte annat anges i programmet. 
Detta möjliggör att vi kan se till att 
så många alumner som möjligt ryms 
med och att informationen om eve-
nemangspraxis, extra program och 
eventuella förändringar når alla del-
tagare. Du måste också anmäla dig 
till Kulturevenemang, som du själv 
löser ut biljetter till, så att biljetterna 
når rätt person och information om 
evene manget når alla deltagare.

ANMÄL DIG på Alumnföre ningens 
webbsida alumn foreningen.fi/ 
program. Varje evenemang har en 
egen anmälningsblankett på webb-
sidan – vid behov kan du ta kontakt 
med kontoret. Som huvudregel kan 
du ta med en bekant (avec), som 
inte är medlem i föreningen. Men  
på mindre evenemang kan denna  
möjlighet vara begränsad. Om 
tillställningen är fullsatt innan du 
hunnit anmäla dig kan du lägga dig 
på kö. Då en plats blir ledig får du 
ett automatiskt meddelande och 
bör då bekräfta ditt deltagande 
inom utsatt tid. 

EFTER EVENEMANGEN skickar vi  
till deltagarna en feedbackformulär 
via e-post – vi hoppas du har tid 
att svara! Föreningens kontor följer 
noga med responsen och med  
hjälp av den utvecklar vi vårt  
evenemangsutbud ytterligare.

HELSINGFORS  
UNIVERSITETS ALUMNER 
RF:S ÅRSMÖTE
Ons 16.11. kl. 17
Platsen bekräftas senare 

På mötet behandlas ärenden som benämns  
i föreningens stadgor 11 § samt förändringar 
i förenin gens stadgor. Materialet finns till  
påseende på föreningens kontor och till  
vissa delar även på webbsidorna. Traktering 
efter mötet. Anmäl dig och påverka!

NORDIC BUSINESS FORUM 
Ti–ons 20.–21.9.
Platsen bekräftas senare 

Temat för årets Nordic Business Forum är  
Future-Focused Leadership. Huvudtalare är 
bland annat författarna Yuval Noah Harari 
och Rutger Bregman, professorn vid Harvard 
Business School Amy Edmonson och INSEAD 
professorn Erin Meyer. 

På den av Alumföreningen självständigt 
arrangerade NBF live stream -tillställningen kan 
du följa talarna i alumnsällskap. Evenemanget 
har ett begränsat antal platser.
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Fre 21.10. kl. 18 
Festplatsen bekräftas senare

Alumnföreningens höst når sin höjdpunkt på den traditionella Alumnfesten.  

Läcker mat och dryck, en passlig mängd program, valet av Årets Alumn 2023, 

musik och samkväm bjuds under festkvällens gång. Kom med och njut  

av atmosfären och lyft en skål åt Universitetet och Alumnföreningen!

ALUMNFESTEN

https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/studia-generalia
https://www.alumniyhdistys.fi/program/
https://www.alumniyhdistys.fi/program/
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Färöarna (Føroyar) är en dansk självstyrande 
ögrupp med ett av de äldsta parlamenten i 
världen, Løgting. Befolkningen härstammar från 
vikingarna, som kom till öarna omkring 850.  
Den exceptionellt rika traditionen av berättar-, 
sång- och danskultur på Färöarna har alltid varit 
av intresse för nordiska forskare. På resan till 

Huvudmålet för vårens Italien-resa 20.–24.4.2022 
är universitetet i Bologna, som antas vara det 
äldsta i Europa. Universitetet i Bologna tog år 
1888 beslut om att datera universitetets grundade 
till år 1088, för att få orsak att fira universitetets 
800-årsjubiléum. Särskilt för universitetet är att 
det fram till år 1742 drevs av studenter. Student-
organisationer både anställde och sparkade pro-
fessorer. Vi hör mera om detta och om universi tets 

KOMMANDE ALUMNRESOR  
Resor som planerats tidigare år har  
upp skjutits och vi strävar till att förverkliga 
dem med nya tidpunkter. Nya resor planeras 
för hösten och vintern 2022–2023.  
Vi informerar mera om resmålen då vi åter-
igen kan resa under säkra och behagliga 
omständigheter/former. Läs mera:  
alumnforeningen.fi/resor

ETT ÄVENTYR  
MED ETT SYFTE

ALUMNRESOR 
Oförglömliga upplevelser och expeditioner i 

sällskap av alumner och akademiska experter.

EN TIDSRESA TILL MEDICIS RIKE

ÖGRUPP I NORDATLANTEN

övriga historia av Laura Kolbe, professor i europe-
isk historia och expertföreläsare under resan. Bo-
logna är känt för en unik arkitektur och legenda-
risk gastronomisk kultur. I Modena bekantar vi oss 
med The Righini Collectioniin, Italiens mest unika 
privatbilsamling. I vinregionen Barolo i Piemon-
te besöker vi familjen Riikka och Jyrki Sukulas 
vingård. Resan avslutas i Milano – designens och 
modets mecka. 

Färöarna 6.–11.6.2022 besöker vi museer,  
kyrkor, universitetet i Tórshavn (Fróðskapar-
setur Føroya) och kulturcentret Pohjolan talo 
(Norðurlandahúsið). Vi får också lära känna 
Färöarnas unika natur, särskilt dess beröm da  
fågelliv och intressanta flora. En sakkun nig 
deltar på resan. 

GRANDTOURS
Alumnföreningens samarbetspartner Axtours  
ordnar utöver alumnresor även GrandTours -resor 
för särskilt äventyrslystna epikuréer. Som medlem 
i föreningen får du särskilt överenskomna förde-
laktiga reservationsvillkor. Under våren 2022  
ordnar GrandTours bl.a. en vandringsresa till  
Katalonien och en resa till Champagne området  
i Frankrike. Läs mera: grandtours.fi

Vi följer COVID-19 situationen och agerar enligt myndigheternas rekommendationer. 
Förfrågningar och reservationer: alumni@axtours.fi eller per telefon 040 483 4950.

mailto:alumni@axtours.fi
https://www.alumniyhdistys.fi/resor/
https://www.grandtours.fi/
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UNICAFE LUNCH – SPARA 2–3 € DAGLIGEN

UniCafe, grundat av studenter, har under årtionden 
sett till att alla stundeter får en hälsosam lunch till 
ett förmånligt pris. Som medlemsförmån får du 
lunch till personalpris 5,90–7,40 € (norm. 8,20– 
9,70 €) på alla UniCafes restauranger. Den förmånli-
gare lunchkategorins veganalternativ kostar 5,80 €.
I den mångsidiga lunchen ingår huvudrätt och 
dryck, bröd, sallad samt valfritt antingen kaffe, te 
eller efterrätt. Upplev studietidens nostalgi, ät en 
god och förmånlig lunch och bekanta dig med 
både studenter och universitetspersonal. Visa ditt 
medlemskort (papperskort eller elektroniskt) vid 
betalning för att utnyttja förmånen. 

 
GAUDEAMUS PUBLIKATIONER – SPARA 25 %

Förlaget Gaudeamus, som ägs av Helsingfors 
universitet, är ett av landets ledande vetenskaps-
förlag och betjänar hela det finländska veten-
skapssamfundet och den vetenskapsintresserade 
allmänheten. Gaudeamus ger ut böcker inom 
områdena samhällsvetenskap, filosofi, humaniora, 
miljö, ekonomi och pedagogik.

Som medlemsförmån får du 25 % rabatt på 
Gaudeamus normalprissatta böcker i nätbutiken. 
Under året erbjuder Gaudeamus även specialför-
måner. Om dessa informeras det på föreningens 
webbsida, per e-post och i det elektroniska med-
lemskortet.

I nätbutiken erhåller du rabatten genom att ange 
rabattkoden ALUMNI2022 i fältet Kampanjakoodi 
och trycka på knappen Lisää kampanjakoodi. När 
du gjort detta syns det rabatterade priset. Gratis 
leverans på beställningar över 60 €.

MÅNGSIDIGA 
MEDLEMSFÖRMÅNER

TIDNINGEN YLIOPISTO – SPARA 20 €

Yliopisto är en tidskrift som presenterar aktuell 
forskning från Helsingfors universitets 11 fakulteter 
förståeligt och intressant. Tidskriften fick Tiede-
viestintäpalkinto 2019 och har i läsarundersökning-
en 2021 fått god respons; den anses vara pålitlig, 
nyttig och proffsigt gjord.

Du kan beställa tidningen Yliopisto till medlems-
pris 30 € / årgång (ord. 50 €). Prenumerationen 
betalas i samband med medlemsavgiften. Ett 
nummer av tidningen Yliopisto postas årligen som 
medlemsförmån åt alla medlemmar i föreningen. 

SKSPUBLIKATIONER – SPARA 25 %

SKS Kirjat är ett förlag som är specialiserat på 
facklitteratur och vars rötter sträcker sig till året 
1831. SKS Kirjat och Finska Litteratursällskapet 

(SKS) är specialiserade på att publicera intressant 
litteratur som relaterar till historia, folktraditioner, 
språk och natur.  

Som medlemsförmån får du 25 % rabatt på 
SKS normalprissatta böcker både i Vetenskaps-
bokhandeln (Snellmansgatan 13, Helsingfors) 
och SKS nätbokhandel (kirjat.finlit.fi). Visa upp 
ditt medlemskort i bokhandeln för att utnyttja 
för månen. I nätbokhandeln erhåller du rabatten 
genom att använda kampanjkoden ALUMNIETU i 
kundvagnen ringa 09 432 7721, skicka e-post till asiakas pavelu@

ulkopolitiikka.fi eller på adressen ulkopolitiikka.fi/
tilaus-lehti. Meddela om ditt medlemskap i Alumn-
föreningen vid beställning. Tidsskriften ges ut av 
Utrikespolitiska institutet som arrangerar diskus-
sionstillfällen och seminarier som berör internatio-
nella relationer och Europeiska unionen. Till vissa 
evenemang reserveras en kvot åt alumföreningens 
medlemmar. Mera information om aktuella evene-
mang finns på Alumnföreningens webbsida. 

SANOMAS TIDSKRIFTER– SPARA UPP TILL 40 %

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

TIDSKRIFTEN ULKOPOLITIIKKA 20 %

Ulkopolitiikka är en belönad kvalitetstidsskift som 
fördjupar diskussionen i Finland om internationell 
politik och ekonomi. Medlemmar får 20 % rabatt 
på en prenumeration. En årgång kostar 35 € för 
medlemmar (ordinarie pris 44 €). I en prenumera-
tion ingår ett valfritt nummer av de redan utgivna 
tidskrifterna och tillgång till en webbversion av 
tidningen. Beställningen görs genom att antingen 

PRODUKTER FRÅN JOHN NURMINENS  
STIFTELSE 20 %

John Nurminens Stiftelse grundades 1992 och har 
som mål att rädda Östersjön och säkerställa dess 
arv för kommande generationer. Stiftelsen är en för 
sina kulturgärningar prisbelönad kunskapsfömed-
lare och producent av marint innehåll. I stiftelsens 
projekt skyddas Östersjön genom konkreta åtgärder 
som minskar miljörisker och belastning. Arbetet 
styrs av mätbara resultat och reell påverkan.

I egenskap av Alumnföreningens samarbets-
partner erbjuder John Nurminens Stiftelse 20% 
rabatt på normalprissatta produkter i nätbutiken 
(förutom salt-tvål) och inbjudningar till olika evene-
mang. Om evenemangen informeras på förening-
ens webbsidor, per e-post och via det elektroniska 
medlemskortet. I nätbutiken johnnurmisensaatio.fi/
sv/butik/ erhåller du förmånen genom att använda 
kampanjkoden ALUMNI2022 i kundvagnen. Koden 
är i kraft till slutet av året 2022.  →

https://www.digilehdet.fi/
https://ulkopolitiikka.fi/tilaus-lehti/
mailto:asiakaspavelu@ulkopolitiikka.fi
https://johnnurmisensaatio.fi/sv/butik/
https://kirjat.finlit.fi/
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ALUMN 
TYGKASSE
5 €

VANHA PALAA!  
BOK  
10€ 

ALUMN 
PINS
10€

SAT SAPIENTI
GRAVERAT  
VINGLAS / 6 ST 
69 €

ALUMNIKAUPPA.FI
I Alumnföreningens nätbutik säljs 

alumnprodukter, böcker och biljetter  
till föreningens evenemang. 

Köp som present eller åt dig själv de stiliga  
Sat sapienti -champagneglasen, eller bekänn  

färg med Alumnföreningens pins,  
tygkasse eller overallmärke!

Böcker som finns till salu berör bland annat 
ämnen som Helsingfors universitet, Gamla 

studenthusets kulturcentrum, Årets Alumn 2016 
Tuomari Nurmio och kartors historia.  

Digitala produkter, som biljetter, skickas till  
din e-post efter att beställningen är gjord.  

Övriga produkter kan avhämtas från  
Alumn föreningens kontor. Se avhämtnings-

tiderna i samband med uppköpet. 

FÖRESLÅ EN MEDLEMSFÖRMÅN

Vill du erbjuda en medlemsförmån? 
Att erbjuda en medlemsförmån åt 
medlemmar i Alumnföreningen vid 

Helsingfors universitet är en  
utmärkt möjlighet att nå ca 6 000 
akademiskt utbildade personer. 

Ta kontakt: hu@alumnforeningen.fi 

Medlemsförmånerna hos våra 
samarbetspartners uppdateras under 

året och prisskillnader kan förekomma. 
De uppdaterade priserna hittar du  

på föreningens webbsida.

ANTIKVARIATET SOFIAS BÖCKER 20%

Intill Helsingfors universitets centrumcampus på 
adressen Bergsgatan 5 finns ett av Helsingfors 
äldsta antikvariat. Antikvariatet Sofia erbjuder en 
möjlighet att ta en paus från jäktet och i lugn och 
ro bekanta sig med det breda utbudet av böcker. 
Olika evenemang för samman de som är intres-
serade av vetenskap, forskning och litteratur och 
möjliggör möten och diskussioner. 

Antikvariatet Sofia vill erbjuda kvalitetslitteratur 
åt medlemmar i Alumnföreningen och hjälpa med-
lemmarna att vidareförmedla sina böcker åt nya 
läsare. Som medlemsförmån erbjuds 20 % rabatt 
på böckerna i butiken samt inbjudningar till evene-
mang och specialrabatter riktade till alumner. 

RSO KONSERTBILJETTER – 10 %

Radions symfoniorkester (RSO) erbjuder årligen  
varierande förmåner för Alumnföreningens 
med lemmar. Under säsongen 2021–2022 får du 
normalprissatta enkelbiljetter med 10 % rabatt, 
till konserter som spelas i Musikhusets konsertsal. 
Programmet för säsongen 2021–2022 hittar du på 
RSO:s webbsidor: yle.fi/aihe/rso/konsertit-kausi- 
  2021–2022. Biljetter till vårsäsongen 2022 är nu 
till salu. Möjliga begränsningar som berör publik-
evenemang kan påverka programmet. 

Alumnförmånen för fredagsseriens säsongkort 
2022–2023, preciseras senare. Försäljningen av 
säsongkort för perioden 2022–2023 påbörjas i maj 
2022.

BILJETTER TILL PJÄSER PÅ NATIONALTEATERN 
– UPP TILL 35 %

I egenskap av Alumnföreningens samarbets-
partner erbjuder Nationalteatern varierande 
special erbjudanden och inbjudningar till olika 
tillställningar. Mera information om dessa ges på 
föreningens webbsidor, per e-post och via det mo-
bila medlemskortet. Som den finska teaterscenens 
flaggskepp beläget mitt i Helsingfors centrum 
erbjuder Nationalteatern tanke- och känsloväckan-
de kvalitetsteater allt från det senaste inhemska till 
tidlösa klassiker. Välkommen att uppleva, inse och 
inspireras av live-konst!

hetsgaranti och ett förstagångsbesök på  
gymmet är gratis.

Med ett säsongkort får du tillgång till
•  5 gym och tillträde till över 200  

grupptimmar/vecka
•  Online-lektioner och inspelningar
•  bollsporters rento och peluri turer
•  bokningsrätt till tjänster som ingår i  

säsongskortet
•  ett säsongskort på 12 månader innehållande  

en (1) avgiftsfri semestermånad (gäller ej  
AlumnFukser)

•  avgiftsfri paus i avtalet på grund av orsaker som 
nämns i avtalsvillkoren (t.ex. tillfällig flytt)

Säsongkort för AlumnFukser – spara 470 €
För AlumnFukser erbjuder UniSport en special-
förmån. Du får ett 12 månaders säsongkort till 
personalpriset 219 € (norm. 689 €). Ifall det är  
två år eller färre sedan du utexaminerats är du 
AlumnFuks. En avgiftsfri månad gäller ej Alumn-
Fukser. Visa upp ditt medlemskort och examens-
bevis vid betalning.

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.  
Priserna är giltiga till 31.8.2022.
Mera information: unisport.fi

UNISPORT SÄSONGKORT – SPARA 140 €

UniSport är Helsingfors universitets, Hankens och 
Aalto universitetets gemensamma motions- och 
välfärdsorganisation som finns på sex universitets-
campus. Med ett säsongkort motionerar du mång-
sidigt på fem olika gym och du kan välja bland 
200 olika veckovisa grupptimmar. Ur det breda 
utbudet hittar du säkert något som passar, vare  
sig du är nybörjare eller aktiv inom träning.

Som medlemsförmån får du UniSport 12 måna-
ders säsongkort till förmånskundpriset 549 € 
(normalpris 689 €). Du erhåller förmånsrabatten 
även för kortvarigare säsongkort samt för halv-
dagskort. Se priser och noggrannare villkor på 
unisport.fi. Säsongkorten har sju dagars nöjd-

mailto:hu@alumnforeningen.fi
https://yle.fi/aihe/rso/konsertit-kausi-2021-2022
https://www.unisport.fi/
https://www.unisport.fi/
https://alumnikauppa.fi/
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ALUMNGRUPPER 2022
Alumngrupper är självständiga grupper som tidigare studerande vid Helsingfors universitet har 

bildat och som samarbetar med Alumnföreningen. En alumngrupp kan bestå av alumner som 

har studerat ett visst ämne, hör till en viss årskurs, eller har gemensamma intressen. Gruppen 

kan vara ett registrerat eller oregistrerat samfund. En del grupper är gratis, medan andra 

har en medlemsavgift, som du kan betala i samband med betalningen av Alumnföreningens 

medlemsavgift. En del grupperna som är avgiftsbelagda erbjuder ett förmånligt dubbel-

medlemskap som inkluderar medlemskap både i alumngruppen och Alumnföreningen. 

Läs mera: alumnforeningen.fi/alumngrupper

ALUMNER I BIOTEKNIK – syftet 
med gruppen är att upprätthålla 
ett nätverk alumner emellan och 
att möjliggöra kontakter med 
nuvarande studerande i biotek-
nik samt att understöda kontak-
ter mellan arbets givare, alumner 
och studenter. 

Hur blir jag medlem? Alla 
som studerat bioteknik vid 
Helsingfors universitet eller vid 
HEBIOT-programmet kan bli 
medlemmar i gruppen. Ingen 
medlemsavgift. 

HELSINGIN YLIOPISTOMUSEON  

YSTÄVÄT (HYMY) Gruppen är i 
behov en ny aktiv gruppledare. 
Läs mera på: alumn foreningen.fi/
alumngrupper

PROFESSORERNA VID HELSING

FORS UNIVERSITET MAKOR/MAKAR 

R.F. anordnar föredrag, besök 
och utfärder för sina medlem-
mar och verkar för att främja 
verksamheten vid Helsingfors 
universitet och till universitetet 
närstående samfund. Föreningen 
har grundat en egen namngiven 
fond i Helsingfors universitet där 
studenter med funktionshinder 
årligen tilldelas stipendier. Om 

du är medlem i både Professo-
rerna vid Helsingfors universitet 
makor/makar rf. och Alumn-
föreningen så kan du betala ett 
dubbelmedlemskap 51€, som 
inkluderar medlemskap i båda 
föreningarna (du sparar 8 €).

HISTORIA ALUMNER/ HISTORIA 

ALUMNIT är en förening skapad 
av alumner som studerat historie- 
ämnen, vars syfte är att främja 
upprätthållandet av kontakter 
och nätverkande samt att för 
sina medlemmar arrangera träffar 
och samarbete med historia-läro-
ämnet och studentorganisationer. 

HUS SENIORER R.F. – syftet med 
föreningen är att fungera som 
en gemensam knutpunkt för 
ordförande- och vice-ordfö-
rande, styrelsemedlemmar och 
funktionärer inom Studentkåren 
vid Helsingfors universitet och 
för styrelsemedlemmar och 
funktionärer inom HUS-gruppen. 
Alla ovannämda eller de som 
aktivt deltagit i HUS verksamhet 
kan bli medlemmar i föreningen. 
Före ningen har ca. 100 medlem-
mar. Ifall du vill vara medlem i 
både HUS seniorer och Alumn-

PROMOTIONENS VÄNNER – alla som 
har hört till Helsingfors universi-
tets promotions kommittéer som 
medlem, officiant eller marskalk 
är välkomna att bli medlemmar i 
gruppen. Gruppens medlemmar 
får regelbundet information om 
ärenden som gäller promotio-
ner. Gruppens medlemmar har 
möjlighet att dela med sig av 
sin erfarenhet till kommande 
promotions kommittéer. Grup-
pen har ca 160 medlemmar, som 
lättast nås via Facebook-grup-
pen Promootion ystävät. Pro-
motionens vänner fungerar med 
stöd av Alumn föreningen. Ingen 
medlemsavgift.

Magisterpromotionstraditionen 
har lagts till i listan på nationella 
kulturarv, ansökningen har gjorts i 
Alumnföreningens namn. Listan är 
knuten till UNESCO:s konvention 
om skydd för immateriellt kultur-
arv. Att inkluderas på listan är ett 
erkännande av den unika promo-
tionstraditionens betydelse. 

SNÄF ALUMNER är till för perso-
ner, som tidigare varit aktiva 
i Svenska Nationer och Äm-
nesföreningar (SNÄf) styrelse 
och/eller delegationsgrupp. 
Vi ordnar evenemang för våra 
medlemmar och hjälper upprätt-
hålla kontakten mellan alumner. 
SNÄf Alumner samarbetar med 

Alumnföreningen vid Helsingfors 
universitet och fungerar med 
dess stöd. Vi har ingen tilläggs-
avgift utöver medlemsavgiften 
för Alumnföreningen.

SOC&KOMS VÄNNER R.F. – Före-
ningen är en sammanhållande 
länk mellan nuvarande och tidi-
gare studerande och personal 
vid Svenska social- och kom-
munalhögskolan vid Helsingfors 
universitet, samt övriga perso-
ner som omfattar föreningens 
syfte. Före ningen anordnar flera 
evenemang årligen. Föreningen 
har 150 medlemmar. Medlems-
avgiften är 20 €. Ifall du vill vara 
medlem i både Soc&Koms vän-
ner r.f. och Alumnföreningen vid 
Helsingfors universitet, kan du 
betala ett dubbelmedlemskap 
på 51 euro, vilket inkluderar med-
lemsavgiften för såväl Alumn-
föreningen som Soc&Koms 
vänner r.f. (du sparar 8 €).

TKTALUMNI RY är en förening 
grundad 2008 vars syfte är sam-
manföra före detta studerande i 
datavetenskap och databehand-
ling. Vi arrangerar evenemang 
som är relaterade till IT-bran-
schen tillsammans med företag 
och avdelningen för databehand-
ling. Utöver evenemangen strävar 
vi till att arrangera annat fritids-

föreningen så kan du betala för 
ett dubbelmedlemskap 51 €, som 
inkluderar medlemskap i båda 
föreningarna (du sparar 8 €). 

KANSANTALOUSTIETEEN ALUMNIT 

HELSINGIN YLIOPISTOSSA RF är 
en förening för de som stude-
rat ekonomi vid Helsingfors 
universitet. Föreningen har som 
syfte att upprätthålla kontakten 
mellan alumner i ämnet national-
ekonomi och erbjuda en naturlig 
arena för nätverkande samt att 
upprätthålla en kontakt mellan  
alumner och studerande. 
Förenin gen vill även stöda alum-
ners och studerandes koppling 
till arbetslivet. Föreningen har ca 
400 medlemmar.

Ifall du vill bli medlem i 
Kansantaloustieteen alumnit 
Helsingin yliopistossa rf, ta 
kontakt med Alumnföreningens 
kontor. Alternativt kan du fylla 
i medlemsformuläret som finns 
på Alumnföreningens webb-
sida (på fliken Medlemskap, välj 
Kansantaloustieteen alumnit). 
Kansantaloustieteen alumnit 
rekommenderar medlemskap i 
Alumnföreningen vid Helsingfors 
universitet. 

program enligt medlemmarnas 
önskemål. Verksamhetens mål 
är nätverkande och utvecklande 
av den egna kompetensen samt 
att träffa gamla studiekompisar. 
Om våra evenemang informe-
rar vi på Facebook (TKT-alumn 
ry) samt i Telegram-gruppen 
(TKT-alumni). 

Alla som studerat data-
vetenskap eller databehandling 
vid Helsingfors universitet och 
personal som identifierar sig 
som alumner kan bli medlem-
mar. Medlemskapet är gratis. 
TKT-alumni ry har ett samar-
betsavtal med Alumnförenin-
gen. Mera information finns på 
adresen tkt-alumni.fi.

VOIMISTELULAITOSRYHMÄ – 
gruppen har som syfte att  
upprätthålla kontakten mellan  
alumner som studerat på 
gym nastikinstitutet, samt föra 
fram betydelsen av arbetet vid 
gym nastikinstitutet för gymnas-
tikfostran i Finland överlag och 
betona effekten av motion och 
hälsa för välmåendet. Gruppen 
har ingen medlemsavgift och 
alla som studerat till gymnastik-
lärare vid institutet kan bli med-
lemmar. Man kan bli medlem via 
Alumnföreningens webbsida 
eller genom att ta kontakt med 
alumnföreningens kontor. ■ 

Voimistelulaitosryhmä Historia-alumnit / Historia-alumner

https://www.alumniyhdistys.fi/alumngrupper/
https://www.alumniyhdistys.fi/alumngrupper/
https://tkt-alumni.fi/
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ALUMN AMBASSADÖRER är medlemmar i föreningen 
som hjälper studerande att förbereda sig och hitta 
jobb, genom att dela med sig av sin kunskap och 
erfarenhet i arbetslivet. Alumn Ambassadörer kan 
hjälpa med att svara på studerandes frågor, identi-
fiera studerandes kunskaper, tipsa om arbets- och 
praktikplatser eller granska meritförteckningar 
(CV). Kontakten sker på LinkedIn, vilket möjliggör 
att parterna kan ha kontakt oberoende av plats 
och tid. 

Alumn Ambassadör-verksamheten är smidigare 
och lättare än traditionellt mentorskap: alumnen 
förbinder sig inte till ett långvarigt engagemang och 
verksamheten förutsätter ingen förhandsutbildning. 
Det finns endast två krav på Ambassadörerna: de 
måste ha en profil på LinkedIn och de måste förbin-
da sig att svara på de meddelanden de får – om så 
bara genom att säga ”jag inte hinner hjälpa just nu”. 

MEDLEMMARNA i Alumnföreningen har mycket 
special kunnande som kan gynna universitetet. Om 
du har tid och är intresserad av att dela med dig av 
ditt kunnande för det gemensamma goda, så upp-
manar vi dig att göra akademiskt volontärarbete!

Volontäruppdragen varierar beroende på behov 
och det finns flera olika möjligheter att bidra.  
De senaste åren har föreningens medlemmar  
medverkat som volontärer för universitetet, på 

ANMÄL DIG SOM FRIVILLIG och tala 
om för oss vilket volontärarbete du är 
intresserad av att göra till förmån för 

nuvarande och tidigare studerande och 
för att främja föreningens strategiska 
målsättningar. Läs mera och fyl i blan-

ketten på adressen alumnforeningen.fi/
akademiskt-volontararbete eller  

ta kontakt med kontoret.

LÄS MERA OCH ANMÄL DIG  
som Alumn Ambassadör på adressen 

alumnforeningen.fi/karriar-och-arbete/
alumni-ambassador-tjansten  

eller ta kontakt med föreningens kontor. 
Verksamheten har varit på paus  

de senaste åren, men vi startar den  
åter under år 2022 och alla ivriga  

alumner är välkomna med!  

AMBASSADOR

föreningens kontor och evenemang bland annat 
genom att delta i strategisk planering, företags-
samarbete, mentorering, kommunikation, föreläs-
ningar, registrering av deltagare, korrekturläsning 
och registerarbete. Varje uppgift har en upp-
giftsbeskrivning. Uppdragen är mångsidiga och 
verkställs i par, team eller individuellt. Du förbinder 
dig för ett kalenderår i taget och efter ett slutfört 
uppdrag kan du få ett arbetsintyg.

AKADEMISKT VOLONTÄRARBETE 

ALUMN AMBASSADÖRER  
STÖDER STUDERANDE

Faktabaserad litteratur 
till medlemspris

kauppa.gaudeamus.fi

På alla böcker

Förmånskod ALUMNI2022-25% 
på normalpris
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https://www.alumniyhdistys.fi/akademiskt-volontararbete/
https://www.alumniyhdistys.fi/karriar-och-arbete/alumni-ambassador-tjansten/
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förmåner, tjänster, kontorets 
kontaktuppgifter och informa-
tion om föreningens verksamhet.
alumnforeningen.fi

MEDLEMSTIDNINGEN

Den tryckta medlemstidningen 
skickas till alla medlemmar i 
Alumnföreningen i början av året 
samt till alla nya medlemmar. 
Medlemstidningen ger dig en 
överblick över föreningens verk-
samhet och aktuell information 
från universitetet.

TIDNINGEN YLIOPISTO

Alumnföreningen informerar om 
sin verksamhet på våren och un-
der hösten i tidningen Yliopisto. 

FÖLJ VÅR 
KOMMUNIKATION

Ett nummer av tidningen Ylio-
pisto postas årligen som med-
lemsförmån till alla medlemmar. 

MEDLEMSKORTET I TELEFONEN

Med det elektroniska medlems-
kortet kan du bevisa ditt med-
lemskap i Alumnföreningen och 
utnyttja dina medlemsförmåner. 
I det medlemskorts applikatio-
nen hittar du bland annat aktuell 
information om föreningens  
evenemang, förmåner och nyt-
tiga länkar. Mera information om 
det elektroniska medlemskortet 
och instruktioner för nedladd-
ning hittar du på föreningens  
webbsidor alumnforeningen.fi/ 
medlemskap/elektroniskt- 
medlemskort/

SOCIALA MEDIER

Alumnföreningen finns på  
Facebook, Instagram, Twitter 
och LinkedIn. På Facebook  
informerar vi om föreningens 
och våra samarbetspartners 
evenemang och förmåner.  
I föreningens slutna LinkedIn- 
grupp kan medlemmar diskutera 
arbets- och karriärrelaterade  
frågor samt tipsa om arbets-
platser.

Facebook: 
facebook.com/Alumniyhdistys
Instagram och Twitter: 
@Alumniyhdistys 
LinkedIn: 
linkedin.com/groups/8431519

ALUMNIAJATUSBLOGGEN  
OCH TANKAR VÄRDA ATT DELA

Alumnföreningen delar en gång 
i månaden medlemmarnas tan-
kar om vetenskap, arbete och 
samhälle i Alumniajatus-bloggen 
samt intressanta videon, pod-
casts och aktuella diskussioner 
under rubriken Tankar värda att 
dela. Känner du en medryckande 
skribent, som skulle vilja skriva  
i bloggen? Ta kontakt med 
förenin gens kontor!
alumniyhdistys.fi/blogi

EVENEMANG

Alumnföreningen presen-
terar gärna sin verksamhet 
på uni versitetets och sam-
arbetspartners evenemang  
samt på olika branschmässor. 
Känner du till ett evenemang  
där vi borde medverka?  
Ta kontakt med föreningens 
kontor!

#SMARTATYPER
@ALUMNIYHDISTYS

EPOST MEDDELANDEN

Föreningen informerar om 
aktuella frågor och evenemang 
främst per e-post. Våra med-
delanden är koncisa, så att du 
med ett ögonkast kan se om 
innehållet är relevant för dig.  
Du får våra meddelanden på 
basen av de intresseområden  
du valt i din medlemsprofil.  
Se därför till att dina intressen  
är upp daterade i medlems-
registret (följ instruktionerna  
på sidan intill). 

WEBBSIDOR

På föreningens webbsidor hittar 
du hela årets programutbud 
med anmälningsinstruktioner 
samt information om medlems-

VÄLJ SJÄLV VILKA  
MEDDELANDEN DU FÅR  
AV FÖRENINGEN

ALUMNFÖRENINGENS kommunikation per e-post skräd-
darsys enligt medlemmarnas intressen. Genom att se 
till att dina intresseområden är uppdaterade i med-
lemsregistret, kan du påverka mängden e-post som 
du mottar av Alumnföreningen. Samtidigt försäkrar 
du dig om att du får alla meddelanden som intresserar 
dig, men undviker överflödig kommunikation. 

Du uppdaterar enkelt dina intressen i medlems-
registret via samma personliga länk som används för 
att betala medlemsavgiften. Länken har skickats åt alla 
medlemmar i december 2021 med rubriken Medlems-
avgift 2022 samt uppdatering av kontaktuppgifter och 
åt nya medlemmar med rubriken Välkommen som med-
lem av Alumnföreningen. Dessutom kan du beställa  
den personliga länken närsomhelst på adressen 
alumnforeningen.fi/uppdaterakontaktuppgifter eller ta 
kontakt med föreningens kontor. 

Efter att du tryckt på din personliga länk skall du för-
flytta dig till fliken Intressen och uppdatera dina intres-
sen under rubriken Som medlem är jag intresserad av. 
Förflytta dig därefter till fliken ”Bekräftelse” och tryck 
på knappen ”Spara” (eller i samband med betalning 
av medlemsavgiften knappen ”Gå till betalning”). Ifall 
du har problem med att anmäla dina intressen via den 
person liga länken, ta kontakt med föreningens kontor. 

Intresseområdena för 2022 har modifierats  
– vi rekommenderar att alla medlemmar  
uppdaterar sina val.  
Du kan välja mellan följande intresseområden:

□   Vetenskapsanknutna föreläsningar och seminarier
□   Kulturevenemang, som Litteraturcirkeln och  

Kulturträffar
□   Evenemang relaterade till universitetet,  

som inskription och kampusbesök
□   Fester, fritid och nätverkande
□   Evenemang och utbildningar relaterade till arbete 

och karriär
□   Samhälleliga evenemang och aktiviteter
□   Evenemang för hela familjen
□   Alumnresor
□   Alumnprodukter och erbjudanden
□   Bloggar, videon och podcasts som delas av föreningen
□   Akademiskt volontärarbete inom föreningen

https://www.alumniyhdistys.fi/etusivu-se/
https://www.alumniyhdistys.fi/medlemskap/elektroniskt-medlemskort/
https://www.facebook.com/Alumniyhdistys
https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fgroups%2F8431519&trk=login_reg_redirect
https://twitter.com/Alumniyhdistys
https://twitter.com/Alumniyhdistys
https://www.alumniyhdistys.fi/blogi/
https://alumniyhdistys.secure.force.com/RecoverLostLink
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Alumnföreningens AlumniAjatus-blogg tar ställning för bildning och ett mångfaldigt samhälle. 

Skribenterna vill väcka diskussion kring ett för hen meningsfullt och aktuellt tema som kunskap, 

vetenskap och arbetsliv. Inläggen representerar inte Alumnföreningens officiella ståndpunkter, 

utan erbjuder ett forum för de olika skribenterna att presentera sina tankar och ibland direkta 

ställningstaganden. Sex inlägg publicerades i bloggen året 2021. Vi har sammanfattat texterna nedan 

– du kan läsa dem i sin helhet på föreningens webbsida. Texterna är utgivna på finska. Ifall du känner 

en medryckande skribent, som skulle vilja skriva i bloggen på svenska – kontakta föreningens kontor!

Följ med bloggen: alumniyhdistys.fi/blogi 

HANNU KORKEALA: JOHTAMISEN  
SIETÄMÄTÖN VAIKEUS

ELINTARVIKEHYGIENIAN emeritusprofessori  
Hannu Korkeala pohtii johtamisen vaikeutta ja 
yliopistolain uudistuksen vaikutusta yliopistojen 
hallintoon.

”Uudistetun johtosäännön mukaisesti laitokset 
hävitettiin ja tiedekuntien valtaa vähennettiin. […] 
Yliopistojen monijäsenisten hallintoelinten jäse-
nille suunnatussa kyselyssä jopa 54 % vastaajista 
koki vaikutusmahdollisuudet huonoiksi tai erittäin 
huonoiksi.”

”Nykyisin idearikkaat eri alojen ammattilaiset 
lähtevät pois kankeista ylhäältäpäin johdetuista 
organisaatioista kevyen hallinnon organisaatioihin 
tai yrityksiin. Olisiko siitä jotakin opittavissa, kun 
mietitään yliopistojen hallinnon organisoimista ja 
uudistamista?” ■

ALUMNIAJATUS  
 BLOGGEN

JYRKI KOULUMIES:  
EI HEIKKOHERMOISILLE

TOIMITTAJA ja tietokirjailija Jyrki Koulumies pakinoi 
liikemaailman logiikan muuttumisesta ja siitä, kuin-
ka asiakkaat on valjastettu palvelemaan yrityksiä.

”Kun isävainajani luki lehtiä ja eteen tuli mai-
noksia, hänellä oli tapanaan toistaa puoliääneen 
kyseessä olevan mainos ja huokaista: ”Herkkäuskoi-
sia höynäytetään”. […] Viime aikoina se on toistu-
vasti tullut mieleeni, kun luen minulle lähetettyjä 
tarjouksia.”

”Aleksanterin yliopiston kansantalouden luennoil-
la oppimani käsitykset ja määritelmät omistami-
sesta ovat ilmeisesti täysin uudistuneet. Erityisesti 
vakuutusyhtiöt sekä netti-, laajakaista- ja muita 
viestintäpalveluja myyvät organisaatiot teeskente-
levät lahjoittaneensa minulle omaisuuttaan.” ■

ARJA SUOMINEN: KAVENTAVATKO  
PUTKITUTKINNOT OPISKELIJOIDEN  
MAHDOLLISUUKSIA?

ALUMNIYHDISTYKSEN aiempi puheenjohtaja Arja 
Suominen pohtii, miten humanistit voivat auttaa 
yrityksiä katsomaan asioita uusista näkökulmista, 
ja ovatko opiskelun tiukat aikarajat hyvästä aidon, 
laaja-alaisen ajattelun kannalta.

”Niin humanistista tuli Nokian viestintäjohtaja. 
[…] Olennaista oli, että haettiin laaja-alaisempaa 
osaamista, kykyä jäsentää asioita ja kiinnostusta 
ympäröivään maailmaan. Jonkinlaista mielen jous-
tavuutta. Sitä humanistiset opinnot olivat antaneet.”

”On sääli, että näin vanhemmin silmin opin-
noista näyttää tulleen suorittamista, vaikka olisi 
hyvä nauttia myös matkalla olosta. […] Miten nyt 
ystävystytään, törmätään uusiin kiinnostaviin 
tyyppeihin ja tekemisiin sekä rakennetaan omaa 
tukiverkostoa?” ■

SINIKKA SAHI: KANSANKYNTTILÄSTÄ  
PEDAGOGISEKSI AJATTELIJAKSI

HELSINGIN NORMAALILYSEON historian ja yhteis-
kuntaopin lehtori emerita Sinikka Sahi kirjoittaa 
suomalaisen opettajankoulutuksen historiasta. 
Kuinka Suomeen saatiin luotua maailman paras 
koulu ja innostuneet opettajat?

”Peruskoulujen laatua koskevaa narinaa kesti 1990-  
luvun alkuun asti, kunnes kansainvälisissä PISA- tutki-
muksissa ilmeni, että Suomi oli koulutuksen mallimaa. 
[…] Yhtenä hyvänä syynä on pidetty sitä, että opetta-
jankoulutuksellamme on vahva akateeminen pohja.”

”Nykyisen opettajankoulutuksen keskiössä on 
kunkin opettajan itselleen opintojensa pohjalta 
kehittämä pedagoginen käyttöteoria, tutkiva opet-
taminen ja oppiminen. […] Pedagogisesti ajattele-
va opettaja kykenee tiedostamaan ja arvioimaan 
oman opetuksensa perusteita ja arvolähtökohtia.” ■

VILLE SINNEMÄKI: NOSTALGIAA JA  
TULEVAISUUDENSUUNNITELMIA

ALUMNIYHDISTYKSEN toiminnanjohtaja Ville Sinne-
mäki kertoo omasta taustastaan Helsingin yli-
opistolla ja pohtii Alumniyhdistyksen vahvuuksia, 
tulevaisuutta ja toiminnan kehittämistä.

”Minulle Alumniyhdistyksen vahvuuksiin ovat aina 
kuuluneet poikkitieteelliset ja -sukupolviset kohtaa-
miset laadukkaan ja monipuolisen ohjelman äärellä, 
toimistosta huokuva aito arvostus jäseniämme koh-
taan sekä mahdollisuus kuulua akateemiseen ver-
taisten yhteisöön vielä valmistumisen jälkeenkin.”
”On aina hyvä pysähtyä miettimään, mitä uutta 
voimme menneestä vuodesta oppia. […] Millaisia 
uusia yhteistyömuotoja tämä uusi maailmanjärjes-
tys voisi tarkoittaa yliopiston kanssa? […] Mitä juuri 
sinä haluaisit nähdä tai kokea Alumniyhdistyksen 
kanssa tulevaisuudessa?” ■ 

MAIJA BERNDTSON: LUKEMISEN AIKA  
– JA TAPA LUKEA

ENTINEN Helsingin kirjastotoimen johtaja Maija 
Berndtson käsittelee lukemisen muutosta ja siir-
tymistä painetusta kirjallisuudesta mm. e-kirjoihin, 
äänikirjoihin ja verkkolehtiin. Voisiko nuorempi 
sukupolvi olla hylkäämässä painetun kirjan?

”Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset ovat 
pitkään olleet paitsi ahkeria lukijoita myös innok-
kaita kirjastonkäyttäjiä. […] Mutta mitä kertovat 
2000-luvun tilastot kirjojen lainaamisesta ja 
kirjaston käytöstä? […] Kirjallisuuden lainaus on 20 
vuodessa laskenut 7,5 miljoonaa.”

”Paperipulan takia kaikkia joulumarkkinoille 
suunnattuja kirjoja ei saada painetuksi ajoissa. 
Pitäisikö tästä uutisesta vetää pidemmälle meneviä 
johtopäätöksiä? Voisiko painetuista kirjoista olla 
tulevaisuudessa pulaa?” ■

Sinikka Sahi

Arja Suominen

Hannu Korkeala

Ville Sinnemäki

Jyrki Koulumies

Maija BerndtsonB
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FUKS
ALLA NUVARANDE och tidigare studerande och ans-
tällda vid Helsingfors universitet kan bli medlemmar 
i Alumnföreningen. Det krävs inte att du utexamine-
rats från universitetet, det räcker med att du blivit 
beviljad studierätt. Det finns många goda skäl till att 
bli medlem, du kan läsa om dessa på nästa uppslag. 

ALUMNFÖRENINGENS MEDLEMSAVGIFT kan betalas 
för ett år, tre år eller för restena av livet via stän-
digt medlemskap. Dessutom kan två alumner som 
bor i samma hushåll utnyttja det gemensamma 
par medlemskapet och ny utexaminerade alum-
ner kan välja AlumnFuks-medlemskapet. De olika 
medlemsavgifterna framgår från tabellen nedan. 

Medlemsavgiften betalar du enklast via den  
personliga betalningslänken, som har skickats  
åt medlemmar i december 2021 med rubriken  
Medlemsavgift 2002 samt uppdatering av  
kontaktuppgifter och till nya medlemmar med rubri-
ken Välkommen som medlem av Alumnföreningen. 
Genom att använda den personliga länken spa-
rar du på föreningens resurser och samtidigt kan 
du händigt uppdatera dina kontaktuppgifter och 
dina intressen för medlemskommunikationen (se 
sid. 49). Via den personliga länken kan du betala 
medlemsavgiften på webben med alla i Finland 
verksamma bankers nätbankskoder och över 75% 
av våra medlemmar gör det. 

Ifall du inte hittar den personliga länken, så kan 
du beställa en ny länk via blanketten på adressen 

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

DET FÖRMÅNLIGA ALUMNFUKS 
MEDLEMSKAPET är riktat till nyut exa-
minerade och studerande som är på 
slutrakan av sina studier. Om du har varit 
närvarande grundexamens-studerande 
vid Helsingfors universitet år 2020 eller 
senare, rekommenderar vi dig AlumnFuks 
medlemskapet. Det är ett billigare alter-
nativ (20 €/kalenderår) och inne håller 
specialförmåner för nyutexaminerade. 
Alumnföreningen erbjuder AlumnFukser 
skräddarsydda tjänster, vilka stöder främ-
jandet av sysselsättning och nätverk med 
eventuella arbetsgivare (bl.a. Alumni  
Ambassa dör-tjänsten, se sidan 46).  
Dessutom får AlumnFuks-medlemmar  
ett UniSport säsongkort till förmånligt 
personalpris (spara 470 €!) samt kurser,  
tränings- och testningstjänster samt 
massa ge till förmånspris.

MEDLEMSKAP OCH 
MEDLEMSAVGIFT

(alumnforeningen.fi/uppdaterakontaktuppgifter) eller 
genom att ta kontakt med föreningens kontor. Ifall du 
inte kan betala din medlemsavgift med din person-
liga länk, så kan du betala den till föreningens konto 
Nordea FI31 1011 3000 2048 25. Använd det person-
liga referensnumret som finns angivet i medlemsav-
gifts räkningen. Om du inte hittar ditt referensnum-
mer så skall du skriva hela ditt namn och födelsetid i 
meddelandefältet för att betalningen registreras rätt. 

SAMTIDIGT SOM DU BETALAR MEDLEMSAVGIFTEN kan 
du också beställa den tryckta tidningen Yliopisto 
med hemleverans och bli medlem i olika själv-
ständiga alumngrupper. 
•  Beställ den tryckta tidningen Yliopisto med  
hemleverans till medlempris 30 €/årgång  
(ord. 50 €). Beställningen betalas i samband  
med medlemsavgiften.

• Gå med i självständiga alumngrupper genom 
att välja grupper på medlemsblanketten. Alumn-
grupperna representerar olika discipliner (t.ex. 
Historia-Alumner, Soc&Koms Vänner) eller int-
ressegrupper (t.ex. Promotionens vänner). Mera 
information om grupperna hittar du på sidorna 
44–45. En del grupper har en egen medlemsavgift 
och den kan betalas i samband med betalningen 
av Alumnföreningens medlemsavgift. Vissa grup-
per erbjuder möjligheten att välja ett förmånligt 
dubbelmedlemskap som inkluderar medlemskap i 
både gruppen och Alumnföreningen. 

STÄNDIG  
MEDLEM

TRE ÅR  
2022–2024

ETT ÅR 
2022

Medlem 500 € 117 € 39 €

Parmedlemskap 500 €/hlö 177 € 59 €

AlumnFuks 20 €

MEDLEMSAVGIFT

DET STÄNDIGA MEDLEMSKAPET 
i Alumnföreningen är i kraft hela 
livet men motsvarar 13 års med-

lemsavgifter. Som ständig medlem 
sköter du ditt medlemskap på en 
gång och får special förmåner till 

vissa evenemang, som reser verade 
platser i första raden till Årets 
Alumn 2022 Markku Kanervas 

festföreläsning tisdagen 12.4.2022. 
Ständigmedlemskapet är en  
populär medlemskategori. 

SOM STÄNDIG MEDLEM  
stöder du föreningens solvens 

och alumnverksamhetens framtid. 
Alla ständigmedlemsbetalningar 

investeras i en fond. Avkastningen 
är tillräcklig för att täcka de årliga 
kostnaderna för ständigmedlem-
mar och ge ett inflationsskydd.

Priserna innehåller inte en tryckt årsprenumeration av tidningen Yliopisto (30 €/år).

LÄS MERA OM DE OLIKA  
MEDLEMSFORMERNA  

OCH BLI MEDLEM 
 

alumnforeningen.fi/ 
blimedlem

MEDLEMSKORT

Med medlemskortet kan du påvisa ditt med-
lemskap i Alumnföreningen och utnyttja dina 
medlemsförmåner. Medlemskortet i papper 
postas till medlemmar i början av året och 
till nya medlemmar i samband med att man 
blir medlem. Instruktionerna för nedladdning 
av det elektroniska medlemskortet skickas 
till nya medlemmar i samband med att man 
blir medlem och hittas på adressen alumn-
foreningen.fi/medlemskap/elektroniskt- 
medlemskort. Det elektroniska medlemskortet 
uppdateras automatiskt vid årsskiftet och du 
behöver inte ladda ner det på nytt. 

STÄNDIGT

https://www.alumniyhdistys.fi/medlemskap/elektroniskt-medlemskort/
https://alumniyhdistys.secure.force.com/RecoverLostLink
https://www.alumniyhdistys.fi/medlemskap/medlemskapsformer/
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Delta, nätverka, påverka och spara!

Alumnföreningen vid Helsingfors universitet  
är en självständig och aktiv gemenskap för  
dem som lämnat universitetet, men som 
universitetet aldrig lämnade.

ALUMNFÖRENINGEN ERBJUDER DIG: 

• En unik akademisk gemenskap, där du kan upprätthålla 
din kontakt med universitetet och träffa vänner från  
studietiden och andra #smartatyper.

• Över 50 evenemang årligen, bland annat vetenskapliga 
föreläsningar, kulturtillställningar, resor, fester, arbetslivs-
evenemang och tillställningar som arrangeras i samarbete 
med universitetet.

• Mångsidiga förmåner och prisvärda rabatter på b.la. 
konsert och -teaterbiljetter, tidningar, böcker, luncher och 
motionstjänster.

SOM MEDLEM HAR DU MÖJLIGHETEN ATT: 

• Stöda universitetets verksamhet och påverka universitets-
gemenskapens utveckling. Redan det att du blir medlem hjäl-
per arbetet som görs för universitetet och studerandes bästa!

• Verka som volontär och med en liten arbetsinsats t.ex. 
hjälpa studerandes sysselsättning.

• Aktivt påverka Alumnföreningens verksamhet och framtid.

Du kan lätt bli medlem på adressen alumnforeningen.fi/ 
bli- medlem eller genom att ta kontakt med föreningens kontor.
Alla nuvarande eller tidigare studerande och anställda vid 
Helsingfors universitet kan bli medlemmar i föreningen. Vi 
erbjuder många olika medlemskapsformer som passar alla 
livssituationer!

BLI MEDLEM!
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Visste du att man med Alumnföreningens medlemsförmåner kan spara en hel del!  
Summan för ett års medlemskap (39 €) kan lätt sparas in genom att t.ex. beställa en årgång av tid-

ningen Yliopisto och köpa två böcker av våra samarbetspartners, eller genom att gå på en föreställning i 
Nationalteatern med en vän och utnyttja medlemsförmånen för två Radions symfoniorkesters-konserter. 

Genom att utnyttja medlemsrabatten på Sanoma Medias tidskrifter kan du beroende av tid skrift  
få din medlemsavgift dubbelt tillbaka. Om du använder medlemsförmånen på UniSport-

säsongkort kan du spara in medlemsavgiften närapå fyrfaldigt. Ifall du aktivt utnyttjar medlems-
förmånerna kan du allt som allt spara in hundratals euro per år. 

DU KAN SPARA MYCKET 
SOM MEDLEM

GE ETT MEDLEMSKAP SOM GÅVA

Skall någon närstående till dig utexamineras från universitetet? Ge en nyttig och  
akademisk gåva – ett medlemskap i Alumnföreningen! Som medlem i Alumnföreningen  

kan den nya magistern fortsätta vara med i den akademiska gemenskapen och  
njuta av det mångsidiga programmet och de prisvärda medlemsförmånerna.

Välja mellan allt från det förmånliga AlumnFuks-medlemskapet (20 €), ämnat för  
nyutexaminerade, till ständigmedlemskap (500 €). Ge gåvan genom att ta kontakt  
med föreningens kontor eller fyll i dina och mottagarens uppgifter i nätblanketten:  

lyyti.fi/reg/HYA_jasenyyslahjana 

MEDLEMSFÖRMÅN    INBESPARNING

En årgång av tidningen Yliopisto -40 %     20 €

Gaudeamus publikationer -25 %, t.ex. Yliopistouudistus   9 €

SKS böcker -25 %, t.ex. Tolkienin tulkkina     8 €

John Nurminens stiftelses produkter -20 %, t.ex. Meren muisti  8 €

Sanoma Media tidskrifter -40 %, t.ex. Tiede (12 mån)   70 €

En årgång av tidskriften Ulkopolitiikka -20 %     9 €

Böcker från Antikvariaatti Sofia -20 %, t.ex. ABC-kirja (1851)   8 €

Varierande förmåner på Nationalteatern, t.ex. Hamlet 2 pers.  26 €

RSO konserter biljett -10 %, t.ex. 2 pers.     6 €

UniCafe-lunch till personalpris, t.ex. 2 pers.     5 €

UniSport säsongkort till personalpris, t.ex. 12 mån    140 €

Inbesparning totalt, ifall man använder alla förmåner en gång per år 309 €

POSTADRESS 
Alumnföreningen, 
PB 4, 00014  
Helsingfors universitet

BESÖKSADRESS 
Porthania, Universitetsgatan 3, 
3. vån, rum 362

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

TELEFON 
+358 50 448 4120 
(vardagar klo 10–12)

WEBBSIDOR 
alumniyhdistys.fi
alumnforeningen.fi
alumniassociation.fi 

#SMARTATYPER 
facebook.com/alumniyhdistys 
linkedin.com/groups/8431519
IG och Twitter @alumniyhdistys 

KONTORET 

Ville Sinnemäki
Verksamhets-
ledare

Jenny Österman
Kundkontaktchef

Joel Eklund
Ansvarig för 
medlemsservice

mailto:hu@alumnforeningen.fi
mailto:hy@alumniyhdistys.fi
mailto:uh@alumniassociation.fi
https://www.alumniyhdistys.fi/etusivu-se/
https://www.alumniyhdistys.fi/etusivu-en/
https://www.alumniyhdistys.fi/
https://www.facebook.com/Alumniyhdistys
https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fgroups%2F8431519&trk=login_reg_redirect
https://twitter.com/Alumniyhdistys
https://www.alumniyhdistys.fi/medlemskap/medlemskapsformer/
https://www.lyyti.fi/reg/HYA_jasenyyslahjana


För dem som  
lämnat  universitetet,  

men som  universitetet 
aldrig lämnade.




