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Kun tiedot uuden koronaviruksen aiheuttamasta 
epidemiasta Kiinassa alkoivat levitä alkuvuodes

ta 2020, suhtauduin uutiseen melko huolettomasti. 
Olin ollut Nokian palveluksessa varautumassa edelli
siin uhkaaviin pandemioihin SARSiin, lintuinfluens
saan ja sikainfluenssaan, eikä yhdestäkään niistä 
kehittynyt sellaista todellista pandemiaa, joka olisi 
uhannut yhteiskuntia ja taloutta maailmanlaajuisesti. 
Niinpä olin sitä mieltä, että suutariksi tämäkin pan
demia jää, mutta olin väärässä.

Vuosi 2022 on jo kolmas pandemiavuosi, eikä 
loppua edelleenkään varmuudella näy. Koronavirus
pandemia on muuttanut paitsi yhteiskunnan, myös 
Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen toimintaa 
suuresti. Yhdistyksen hallitus on kokoontunut enim
mäkseen sähköisiin etäkokouksiin, ja verkkoon ovat 
siirtyneet yhdistyksen järjestämät tapahtumatkin. Ko
ronaviruksen ajoittain hellittäessä otettaan tapahtumia 
on kuitenkin saatu toteutettua myös elävälle yleisölle.

Vaikka olen sitä mieltä, että suuri osa yhdistyksen 
ohjelmasta on antoisimmillaan paikan päällä ja 
suorassa vuorovaikutuksessa nautittuna, ei verk
koon siirtyminen ole ollut pelkästään huono asia. 
Alun pienen kangertelun jälkeen olemme oppineet 
järjestämään tapahtumia sekä kokonaan virtuaa
lisina että hybriditilaisuuksina, joissa osa yleisöstä 
on paikan päällä, osa kotona päätteidensä ääressä. 
Tämä on mahdollistanut aiempaa suuremmat osal
listujamäärät ja etenkin sen, että tapahtumiin ovat 
voineet sujuvasti osallistua myös ne alumnit, jotka 
asuvat etäällä pääkaupunkiseudusta.

Koronaviruspandemia on korostanut yliopis
ton merkitystä tieteen kehtona ja tutkimuksen 
tuottajana, mutta myös tieteellisen maailmankatso
muksen vaalijana. Tieteellisen tutkimuksen ansiosta 

KORONA ON KOLHINUT, 
MUTTA TOIMINTA JATKUU

korona viruksen genomi saatiin purettua ennätyksel
lisen nopeasti. Uudet tekniikat rokotteiden tuottami
sessa mahdollistivat turvallisten rokotteiden nopean 
käyttöönoton sekä koronan lääketieteellisen hoidon 
kehit tämisen. Näin koronan aiheuttamat vahingot 
ovat jääneet paljon vähäisemmiksi kuin ne pahim
millaan olisivat voineet olla.

Kuten aina tuntemattoman uhkan edessä, pelko 
on lietsonut liikkeelle erilaisia koronaviruspande
miaan, sen syntyyn ja torjuntaan liittyviä huhuja ja 
uskomuksia. Valtaosa suomalaisista on kuitenkin 
osoittanut uskovansa tutkittuun tietoon ja tieteellisen 
lähestymistavan tarjoamiin ratkaisuihin pandemian 
kukistamiseksi. Huuhaan levittäjät ja salaliittoteorioi
den ystävät ovat jääneet vähemmistöön julistamaan 
omaa epäluulojen myrkyttämää sanomaansa.

Oma taustani on luonnontieteissä, suppeammin 
lääketieteessä. Tieteen ja siihen perustuvan osaa
misen lisäksi yliopisto tuottaa maailmaan sivistys
tä, taidetta ja kulttuuria. Asioita, joita olen oppinut 
arvostamaan yhä enemmän ikävuosien karttuessa. 
Alumniyhdistyksen toiminnan rikkaus piilee  
juuri siinä, että se antaa meille alumneille tilai
suuden kurkistaa muihin tiedekuntiin ja oppi
aineisiin, maailmoihin, joiden olemassaolosta meillä 
oli ehkä vain hatara aavistus silloin kun itse opiske
limme ja keskityimme oman alamme kannalta kes
keiseen sisältöön.

Antoisaa alumnivuotta 2022, tuokoon se muka
naan koronapandemian kukistumisen! ■

Jan Schugk
Ylilääkäri, työeläkevakuutusyhtiö Varma
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Kannen kuvassa Vuoden 
Alumni 2022, Suomen miesten 
jalkapallomaajoukkueen pää

valmentaja, KM Markku Kanerva.

KANNEN KUVA: JYRI SULANDER / SPL

Helsingin yliopiston alumniyhdistys 
perustettiin joulukuussa 1990.  

Nyt se on noin 6 000 jäsenellään 
yksi Euroopan suurimmista 

alumniyhdistyksistä.

JÄSENKIRJEEN TOIMITUS: VILLE SINNEMÄKI,  
JENNY ÖSTERMAN, JOEL EKLUND,  

ANTTI KIVIMÄKI SEKÄ ALUMNIYHDISTYKSEN  
VAPAAEHTOISTEN OIKOLUKURINKI

TAKAKANNEN KUVA: CHARLOTTA BOUCHT
 

OIKEUDET MUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN.

Helsingin yliopiston alumniyhdistys 
on itsenäinen ja aktiivinen yhteisö 
kaikille niille, jotka lähtivät yliopistolta 
mutta joista yliopisto ei koskaan lähde. 
Tarjoamme vuosittain yli 50 moni
puolista tapahtumaa sekä runsaasti 
rahanarvoisia jäsen etuja. Jäsenenä voit 
säilyttää yhteyden yliopistoon, vaikuttaa 
ja tukea yliopisto yhteisön kehitystä  
sekä tavata akateemisessa hengessä 
niin vanhoja kuin uusiakin tuttuja. 
Alumni yhdistyksen jäseneksi voivat 
liittyä kaikki Helsingin yliopiston entiset 
ja nykyiset opiskelijat ja työntekijät.
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•  Ylilääkäri Jan Schugk, Varma – Hallituksen puheenjohtaja

•  Toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski, Suomen Tekstiili & Muoti ry  

– Hallituksen varapuheenjohtaja

•  Yliasiamies Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto

•  Väitöskirjatutkija Ville Aula, London School of Economics and Political 

Science

•  Johtaja Riikka Heikinheimo, Elinkeinoelämän keskusliitto

•  Päätoimittaja Jaakko Heinimäki, Kirkko ja kaupunki -lehti UUSI
•  Palvelupäällikkö Janne Keränen, Suomen Lähetysseura UUSI
•  FT Tarja Kohila
•  Lakiasiainjohtaja Eero Kärki, Logmore Oy

•  Lääkintöneuvos Kristiina Mukala, Sosiaali- ja terveysministeriö

•  FT, lehtori emerita Sinikka Sahi, Helsingin normaalilyseo

•  Vanhempi viestintäkonsultti, osakas Salla Syrman, Kaiku Helsinki UUSI

ALUMNIYHDISTYKSEN HALLITUS 2022

ALUMNIYHDISTYKSEN VALTUUSKUNTA 2022

•  Hallituksen pj. Leena Niemistö, Suomen kansallisooppera ja -baletti  

– Valtuuskunnan puheenjohtaja

•  Konsernijohtaja Alexander Bargum, Algol  

– Valtuuskunnan 1. varapuheenjohtaja

•  Varatuomari, yrittäjä Taisto Hujala  

– Valtuuskunnan 2. varapuheenjohtaja

•  Professori, johtaja Maija Aksela, LUMA-keskus Suomi UUSI
•  Professori Maria Fredriksson-Ahomaa, Helsingin yliopiston 

Eläinlääketieteel linen tiedekunta

•  Koulutuspäällikkö Sami Heistaro, Suomen Lääkäriliitto

•  Metsänhoitaja Marja Hilska-Aaltonen
•  Piispa Teemu Laajasalo, Helsingin hiippakunta

•  VTM Erkki Liikanen
•  Johtaja Mika Maliranta, Työn ja talouden tutkimus LABORE

•  Yrittäjä, vanhempi neuvonantaja Heljä Misukka, LovEdu Oy

•  Toimitusjohtaja Mikko Myllykoski, Heureka

•  Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom, Loviisan kaupunki

•  Johtaja Mari Pantsar, Sitra (Kestävyysratkaisut)

•  Sijoittaja, toimitusjohtaja Jari Pitkälä, Silmu Invest Oy

•  Kirkkoneuvos Leena Rantanen
•  FT, yrittäjä Pekka Sauri
•  Apulaisprofessori Tiina Sikanen, Helsingin yliopiston Farmasian  

ti edekunta UUSI
•  Johtaja Anna-Maria Soininvaara, Helsingin keskustakirjasto Oodi

•  Toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu, Säätiöt ja rahastot ry

•  Suurlähettiläs Teemu Tanner, Suomen Pariisin-suurlähetystö

•  Tutkimusjohtaja Jarmo Wahlfors, Syöpäsäätiö sr UUSI
•  Koordinaattori Pia Widén, Åbo Akademi

Puheenjohtaja  
Jan Schugk

Varapuheenjohtaja 
Marja-Liisa Niinikoski

Puheenjohtaja  
Leena Niemistö

1. Varapuheenjohtaja 
Alexander Bargum

2. Varapuheenjohtaja  
Taisto Hujala

O lemme juuri aloittamassa viidettä koronan var
jostamaa lukukautta. Helsingin yliopiston opis

kelijat ja henkilökunta ovat sopeutuneet hämmästyt
tävän hyvin uudenlaiseen työskentelytapaan, mutta 
satunnaisia riemuntunteita lukuun ottamatta monia 
alkaa jo puuduttaa yksin tai pelkän ruudun väli
tyksellä pakertaminen. Yhä useammin kuulee niin 
opiskelijoilta kuin opettajilta, että emme enää halua 
virtuaalisia jaksuhaleja ja tsemppiviestejä, vaan jotain 
konkreettisempaa. Rintamalinjat vaihtelevat siitä, toi
votaanko enemmän etäopetusta vai lähiopetusta.

Vuoden 2020 tutkintohuippu kertoo siitä, että 
etänä opiskeleminen ja opettaminen onnistuu hyvin. 
Lisääntyneet mielenterveysongelmat viestivät puoles
taan opiskelijoiden yksinäisyydestä ja ulkopuolisuu
den tunteesta. Yhteisömme on polarisoitunut. Osalla 
menee entistä paremmin, osalla huonommin.

Opetus ja kulttuuriministeriössä valmistellaan 
parhaillaan korkeakoulujen kestävän kasvun oh
jelman linjauksia. Tavoitteena on lisätä työikäisten 
määrää Suomessa kansainvälisten opiskelijoiden 
maahanmuuton ja työllistymisen avulla. Suomen 
hallituksen koulutus ja työperäisen maahanmuu
ton tiekartassa 2035 todetaan, että uusien ulkomaa
laisten tutkintoopiskelijoiden määrä pyritään 
kolminkertaistamaan vuoteen 2030 mennessä. 
Samalla ulkomaalaisten opiskelijoiden Suomeen työl
listyminen ja jääminen Suomeen halutaan nostaa 75 
prosenttiin. Helsingin yliopistossa on useita suosittu
ja kansainvälisiä maisteriohjelmia, mutta toistaiseksi 
vain yksi kandiohjelma, Bachelor of Science. Sen ha
kijamäärä kasvoi tänä vuonna huimat 89 prosenttia.

YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN
Tässä tilanteessa monella herää huoli kansallis

kielten asemasta. Siinäkin ollaan valpastuttu: kansain
välisiä opiskelijoita kannustetaan kotimaisten kielten 
oppimiseen. Tässä Helsingin yliopisto on Suomen 
veturi. Onhan meillä humanistisessa tiedekunnassa 
omana tieteenalanaan suomi vieraana kielenä, jossa on 
vilkasta tutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta.

Koronan vaikutukset ovat moninaiset. Opiskeli
jat kiinnittyvät sen vuoksi aikaisempia vuosisatoja 
heikommin yliopistoyhteisöön, ja opiskeluaikaisten 
elinikäisten verkostojen rakentuminen on vähentynyt 
ja osin loppunut kokonaan. Kun lisäksi opiskelijoi
den taustat ovat entistä moninaisemmat, on synty
nyt aivan uudenlainen tilaus alumnitoiminnalle. 
Sen turvin voimme nyt ja tulevina vuosina paikata 
sitä kiinnittymisvajetta yliopistoon ja yhteiskuntaan, 
jonka korona on aiheuttanut. Samalla meidän pitää 
muistaa kansainvälisestä taustasta tulevien alumnien  
uudenlaiset tarpeet. Heillä ei ole jo päiväkodissa 
tai koulussa alkunsa saaneita verkostoja, ja alumni
toiminnan pitää palvella heitäkin.

Uskon, että hyvällä yhteistyöllä ja toisiamme 
täyden täen Alumniyhdistys ja Helsingin yliopiston 
alumnitoiminta voivat parhaiten palvella sekä nykyi siä 
että vielä opiskelevia tulevaisuuden alumneja. Viime 
vuosi on osoittanut, että yhteistyö Alumni yhdistyksen 
ja yliopiston välillä on uudessa sopimustilanteessa läh
tenyt hyvin liikkeelle. Yhdessä olemme enemmän. ■

Hanna Snellman
Vararehtori, Helsingin yliopisto

Humanistisen tiedekunnan alumni

YLIOPISTON TERVEHDYKSEN 

ESITTÄÄ TÄNÄ VUONNA 

ALUMNITOIMINNASTA 

VASTAAVA VARAREHTORI
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LUOKANOPETTAJA 
JA VALMENTAJA

Vuoden Alumni, Suomen miesten jalkapallo-
maajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva 

haluaa ensin luoda hyvän ryhmähengen.

Teksti Antti Kivimäki

V uonna 1985 HJK:n 
21vuotias keski
kenttäpelaaja Markku 

Kanerva oli juuri suorittanut ase
palveluksen ja hakenut opiskele
maan fysioterapeutiksi mutta 
jäänyt pisteen päähän. Jotain oli 
keksittävä. 1980luvulla pääsarja
tason jalkapalloilija ei Suomessa 
vielä oikein käynyt ammatista.

Silloin Haagan peruskoulun 
rehtori Pekka Ylikantola soitti 
Kanervalle ja pyysi sijaistamaan 
ekaluokkaa muu tamaksi päiväk
si. ”Helppo homma: luke maan ja 
laskemaan opettelua, pikku lasten 
kanssa touhuamista”, Ylikantola 
evästi.

– Olihan se sokki. Ekaluokka

Markku Kanerva  
on ollut Suomen  
miesten jalkapallo
maajouk kueen  
päävalmentaja  
vuodesta 2017.

laiset ovat viriileitä lapsia, ja oli 
vaikea saada heidät istumaan 
pulpe teissa. Mutta aika nopeasti 
sain tatsin luokkaan ja homma  
alkoi pelittää. Sitä toki helpotti, 
että luokkakoko oli silloin vain 
noin 15 oppilasta, Kanerva kertoo.

Ylikantola oli vuonna 1978  
valmentanut Kanervaa Helsingin 
koululaisjoukkueessa ja seurannut 
sitten tämän urheiluuran kehi
tystä, ja nyt hän seurasi Kanervan 
suoriutumista luokkahuoneessa. 
Hän tarjosi toisenkin sijaisuus
viikon, kunnes ilmoitti, että oikeas
ti tarvetta olisi kokonaiselle vuodel
le äitiysloman sijaisuuden ajaksi.

Kanerva luotsasi lapsia päivät 
sekä treenasi ja pelasi HJK:ssa  

illat. Ylikantolan ehdotuksesta  
hän pyrki seuraavan vuoden 
kevää nä Helsingin yliopiston 
opettajankoulutuslaitokseen. 
Kaner va pääsi sisään ja aloitti 
opintonsa vuoden 1986 syksyllä.

– Fuksibileissä ravintola Kaisa
niemessä ryhmämme piti tehdä 
musiikkiesitys lastenkirjallisuu
teen liittyen. Minut puettiin Peppi 
Pitkätossuksi ja lauloin, että Här 
kommer Pippi Långstrump…

Ne jäivätkin yhdeksi harvoista  
bileistä, kun Kanervan illat 
kului vat palloillen. Opiskelu oli 
kuitenkin niin tiivistä ja ryhmä
muotoista, että opiskelukavereihin 
muodostui lämmin suhde.

Kahtena ensimmäisenä vuotena →



MARKKU KANERVA

•  Markku Kanerva syntyi Helsingin  
Roihu vuoressa toukokuussa 1964.

•  Suomen miesten jalkapallomaajouk kueen 
päävalmentaja vuodesta 2017.

•  2004–2015 Suomen nuorten jalkapallo-
maajoukkueen päävalmentaja, miesten 
apuvalmentaja ja pätkittäin miesten  
päävalmentaja.

•  2003 FC Viikinkien päävalmentaja,  
2001–2002 HJK:n apuvalmentaja.

•  Pelasi pääsarjatasolla jalkapalloa vuodet 
1983–1998. Pelipaikkana oli pääasiassa  
toppari, seurana pääasiassa HJK, paitsi 
1993 Finnairin Palloilijat ja 1991–1992  
IF Elfsborg Ruotsin Boråsissa.

•  Opiskeli Helsingin yliopistossa luokan-
opettajaksi (kasvatustieteen maisteri) 
1986–1993.

•  Peruskoulunopettajana Haagan perus-
koulun liikuntapainotteisilla 3.–6. luokilla 
vuosina 1993–2004.

•  Urheilutoimittajat ovat valinneet Kaner van  
Vuoden Valmentajaksi vuosina 2009, 
2018, 2019 ja 2020 ja Suomen jalkapallo-
valmentajat vuosina 2008 ja 2019.

•  Suomalainen Markku-liitto valitsi hänet 
vuonna 2009 Vuoden Markuksi.
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suorittamaan opintoja muiden 
tahdissa ja teki siinä sivussa sijai
suuksia Haagan peruskoulussa  
ja muuallakin. Neljän vuoden jäl
keen hän oli kahlannut läpi aine
opinnot ja erikoistumisopinnot 
sekä kerännyt gradun aineiston.

Gradussaan hän selvitti, mikä 
oli neljäsluokkalaisille paras tapa 
oppia jalkapallotekniikkaa. En
simmäinen ryhmä teki syöttö ja 
laukaisuharjoituksia, toinen pe
lasi jalkapalloa ja kolmas muita 
lajeja. Odotusten mukaan selvisi, 
että jalkapallotaidot kehittyivät 
harjoittelemalla paljon paremmin 
kuin vain pelaamalla.

Kausiksi 1991 ja 1992 Kanerva 
lähti jalkapalloammattilaiseksi 
Ruotsin Boråsiin IF Elfsborgin 
keskuspuolustajaksi. Ruotsissa 
pääsarjatasolla ulkomaalaisvah
vistuksille maksettiin jo kunnon 
palkkaa, mutta treenit olivat kui
tenkin pääsääntöisesti iltaisin.

kahlattiin kasvatustieteen teoriaa 
ja alaasteen aineiden opetussisältö 
ja sitten päästiin kenttäharjoitte
luun. Kanerva erikoistui matema
tiikkaan ja liikuntaan.

– Kaikkialla oli hyvä ryhmä
henki, niin Bryhmässämme kuin 
sitten matematiikan ja liikunnan 
erikoistumisryhmissäkin. Tuntui 
mukavalta, kun tovereiden kanssa 
saattoi myös puhua virheistä, joita 
oli luokan edessä tehnyt.

Opettajat ymmärsivät Kaner
van jalkapallouraa ja päästivät 
hänet kesken luennon treenei
hin ja peli matkoille. Kurssi
kavereilta sai muistiinpanot 
lainaan.

– Musiikin opiskelu oli haasta
vaa. Minulla oli loistava pianon
soitonopettaja, joka tiesi, että 
iltaisin ei ollut aikaa harjoitella 
kuin jalkapalloa. Jotenkin siitäkin 
pääsin läpi.

Kanerva onnistui kuitenkin 

”Kasvatuspsykologian 
klassikon John Deweyn 
tekemällä oppiminen, 

learning by doing, 
kolahti Kanervaan.”

maisterin paperit ulos vuonna 
1993.

Hän sai heti vakituisen viran 
Haagan peruskoulusta ja luot
sattavakseen liikuntapainotteisen 
kolmosluokan. Tämä toteutti  
Ylikantolan suunnitelman: Haa
gan peruskoulusta tehtiin liikun
tapainotteinen koulu, ja siksi hän 
oli metsästänyt opettajaksi kovan 
tason urheilijoita ja valmentajia.

Minkälaiset eväät luokanopetta
jan työhön Kanerva kokee Helsin
gin yliopistosta saaneensa?

Kenttäharjoittelujaksot olivat  
hänen mielestään tosi hyviä ja 
didaktikoilta sai oivallista pa
lautetta. Aineenopettajien työtä 
seuratessa oli hauska havainnoi
da, kuinka kaikki opettivat eri 
tyylillä.

Kasvatustieteen teoriaan Kaner
va suhtautuu kaksijakoisesti.

Kasvatuspsykologian klassikon 
John Deweyn tekemällä oppimi
nen, learning by doing, kolahti 
Kanervaan.

– Oppiminen käy kokemusten 
kautta, ja siinä yhteisöllisyys on 
tärkeää. Oikean ryhmädynamii
kan rakentaminen on hyvä juttu 
niin koululuokassa kuin joukkue
urheilussakin. Lapset haluavat 
kokeilla omia ideoitaan. Pulpetissa 
istuttaminen on monelle tylsää ja 
vaikeaa, Kanerva sanoo.

– Niinhän opettajaksi opiskelu
kin kävi parhaiten niin, että oli 
luokan edessä ja sai suoriutumises
taan sitten palautetta.

Monissa muissa kasvatustieteen 
teorioissa Kanerva yritti epätoi
voisesti etsiä yhteyttä käytännön 
työhön.

– Esimerkiksi oppilaiden väli
siin kriisitilanteisiin olisi tarvinnut 
enemmän tukea. Ne joutui itse 
oppimaan sitten, kun tilanne tuli 
eteen. Kasvatustieteen teoria meni 
monesti aika korkealle yläpilveen.

Viimeisen kautensa HJK:ssa 

Kanerva on valittu Vuoden Valmentajaksi useana vuotena.

Jotta Kanerva integroituisi  
yhteisöön, hänelle tarjottiin 
opetta jan töitä. Ensin hän kierteli 
Boråsin lähistön kouluissa opetta
massa ruotsinsuomalaisille lapsille 
suomea, mutta sitten opetustoimi 
päätti säästää kotikielen opetuk
sessa ja homma loppui yhden lu
kukauden jälkeen.

Kanervalle järjestettiin paikal
lisella yläasteella liikunnanopet
tajan töitä noin 16 viikkotuntia ja 
matematiikan opettajan töitä noin 
9 viikkotuntia.

– Ensin mietin, riittääkö kieli
taito, mutta otin sen haasteena. Se 
helpotti tuntuman pitämistä ope
tustyöhön. Jalkapallon ehdoilla 
kuitenkin mentiin eli sain vapaata, 
jos joukkueella oli aamuharjoituk
set tai pidempi vieraspelireissu.

Ruotsissa Kanerva kirjotti gra
dunsa valmiiksi. Suomeen palat
tuaan hän suoritti vielä muutamia  
tenttejä ja otti kasvatustieteen →
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VUODEN ALUMNIT
2022 Miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja, KM Markku Kanerva

2021 THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja, FT, dos. Mika Salminen

2020 Cargotecin hallituksen pj., ympäristövaikuttaja, FT Ilkka Herlin

2019 Ulkomaantoimittaja, valtiot. yo. Heikki Aittokoski

2018 Gold & Green Foodsin perustaja ja teknologiajohtaja, ETT Reetta Kivelä

2017 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari, OTT h.c. Pauliine Koskelo

2016 Rockmuusikko, OTK Hannu Nurmio

2015 YLEn kirjeenvaihtaja, VTM Marja Manninen

2014 VATT:n ylijohtaja, VTT Juhana Vartiainen

2013 Professori, FT Laura Kolbe

2012 Pääjohtaja, FT Petteri Taalas

2011 Komissaari, VTM Olli Rehn

2010 Professori Ph.D., FK Bengt Holmström

2009 Kirjailija, psykiatri, LL Claes Andersson

2007 Professori, FT Pekka Himanen

2005 OTL, OTT h.c. Jacob Söderman

2004 Professori, oikeushammaslääkäri, HLT Helena Ranta

2003 Piispa, TT Eero Huovinen

2002 Kirjailija, FK Kaari Utrio

2001 Arkkiatri, LKT Risto Pelkonen

2000 Tasavallan presidentti, OTK, FT h.c., OTT h.c. Tarja Halonen

1999 Komissaari, VTM Erkki Liikanen

1998 Toimitusjohtaja, VTM, DI, MSc. Jorma Ollila

1997 Toimitusjohtaja, FT, dos. Jorma Kaimio

1996 FK, rouva Eeva Ahtisaari

1995 Valtioneuvos, FL Riitta Uosukainen

1994 KHO:n presidentti, OTT, VTT, dos. Pekka Hallberg

1993 SOL:n hallituksen pj, KT Liisa Joronen

1992 Vuorineuvos, MTT Yrjö Pessi

1991 Kansliapäällikkö, OTT Hannele Pokka

VUODEN ALUMNI

•  Helsingin yliopiston 
alumniyhdistys on valin-
nut Vuoden Alumniksi 
2022 Suomen miesten 
jalkapallomaajoukkueen 
eli Huuhkajien pää-
valmentajan, KM Markku 
Kanervan. 

•  Vuoden Alumni on 
Helsingin yliopiston 
myönteinen lähettiläs. 
Alumniyhdistys valitsee 
tehtävään vuosittain 
henkilön, joka on toimin-
nallaan tukenut Helsingin 
yliopiston periaatteita 
ja akateemisen koulu-
tuksen arvostusta sekä 
nostanut akateemista 
Helsingin henkeä.

•  Alumniyhdistys katsoo,  
että Kanerva on  
ennakkoluulottomasti 
soveltanut koulutustaan 
ja luokkahuoneiden 
kulttuuria pukuhuoneisiin 
ja näin tuonut uudella 
tavalla esiin akateemisen 
koulutuksen yhteyksiä 
urheiluun ja liikuntaan. 

•  Kanervan valinta on 
samalla kunnianosoitus 
suomalaiselle opettajan-
koulutukselle, jonka opein 
on mahdollista toteuttaa 
sukupolvien unelmia 
myös pelikentällä.

Kanerva pelasi vuonna 1998, ja 
vuonna 2001 hän aloitti seurassa 
apulaisvalmentajana. Aivan irti 
jalkapallosta hän ei ollut edes vuo
sina 1999–2000, vaan valmensi 
silloin poikansa joukkuetta.

Vuonna 2004 Kanerva solmi  
Suomen Palloliiton kanssa sopi
muksen, että hänestä tulee 
nuorten alle 21vuotiaiden maa
joukkueen päävalmentaja.  
Kaner va halusi sopimukseen eh
don, että hän saisi rauhassa hoitaa 
kutosluokkan sa kevätlukukauden 
maaliin.

Kanerva luotsasi nuorten maa
joukkuetta vuoden 2010 loppuun 
asti, minkä jälkeen hän toimi 
miesten maajoukkueen apu

valmentajana vuoteen 2017 asti. 
Vuosina 2011 ja 2015 hän toimi 
lyhyet pätkät väliaikaisena pää
valmentajana. Kanervan nykyinen 
päävalmentajan pesti alkoi vuonna 
2017.

Kanerva kokee saaneensa aka
teemisesta koulutuksesta eväitä 
myös valmennukseen.

– Erilaiset tavat oppia näkyvät 
niin koululuokassa kuin jouk
kueessakin. Toiset tarvitsevat tun
netta ja innostusta, toiset taas suo
raan sen kriittisen palautteen, että 
”lopeta jo se pehmittely ja kerro 
missä voin olla parempi”.

Kanervan lempinimi 
Huuhka jien keskuudessa on 
professori, koska hän pitää joskus 
pelaajille yli puolen tunnin mittai
sia, varsin koulumaisia luentoja 
joukkueen pelitavasta tai vastus
tajien pelityylistä ja heikkouksista 
vaatien joukkueen jäseniltä täyttä 
keskittymistä ja vuorovaikuttei
suutta luentojen ajan.

Kaikkein tärkeintä on silti  
hyvän joukkuehengen rakenta
minen, ja ainakin siitä Kanerva  
aikoo Vuoden Alumnin juhla
luennollaan kertoa yleisölle. ■

”Kaikkein tärkeintä on 
hyvän joukkuehengen 

rakenta minen.” 

Kanerva kokee saaneensa akateemisesta koulutuksesta eväitä myös 
valmennukseen.
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A lkuun se pakollinen itsestäänselvyys: viime 
vuodet ovat olleet Alumniyhdistykselle haasta

via. Koronapandemia on vaikeuttanut tapahtumien 
järjestämistä, heikentänyt väliaikaisesti yhdistyksen 
jäsenetujen tarjontaa ja ajoittain estänyt kokonaan 
toimintamme ytimessä olevat kohtaamiset toisten 
alumnien kanssa. Samaan aikaan kaksi vuotta sitten 
voimaan astunut uusi yhteistyösopimus Helsingin 
yliopiston kanssa on muuttanut toimintaympäris
töämme myös yliopiston sisällä ja osaltaan pakotta
nut miettimään asioita uusiksi.

Vaikeuksien keskeltä löytyy kuitenkin myös pal
jon hyvää ja lupaavaa. Vuonna 2021 kyke nimme 
pande  miasta huolimatta järjestämään yli 50 
tapah tumaa, joiden keskimääräinen osallistuja
määrä nousi huomattavasti aiempia vuosia suu
remmaksi. Patoutuneella tapahtumien ja yhteisölli
syyden kaipuulla on varmasti osuutensa asiaan, 
mutta ennen kaikkea tämä johtunee kuitenkin uu
den tilanteen mukanaan tuomasta mahdollisuudesta 
osallistua tapahtumiin myös etäyhteyden välityksellä.

Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka haasteet ja 
kriisit voivat olla myös kasvun paikka, joka saa mei
dät oppimaan uutta ja keksimään ratkaisuja, joille 
löytyy käyttöä vielä kriisin jälkeenkin. Hybridi
tapahtumat ovatkin varmasti tulleet jäädäkseen – 
emme missään nimessä halua luopua kasvokkaisista 
kohtaamisista ja niiden mukanaan tuomasta yhtei
söllisyydestä, mutta on hyvä että niiden rinnalla 
myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla asuvilla  
tai vaikkapa sairastuneilla alumneilla on entistä  
paremmat mahdollisuudet osallistua yhdistyksen  
toimintaan.

Alumniyhdistyksen toimintasuunnitelman 2022 

KOHTI UUTTA, VANHASTA OPPIEN
keskiössä – ja varmasti kaikkien toiveissa – on sujuva 
paluu ”normaaliin”, mutta sen rinnalla on myös  
tärkeää ottaa oppia pandemiaajan uusista toi
mintamalleista ja muistaa toiminnan jatkuva  
kehittäminen. Jälkimmäiseen viime syksynä  
toteutettu jäsenkysely antaa hyvät eväät: kyselyssä  
kannatusta keränneet kotimaan päiväretket ovat 
mukana heti tämän kevään ohjelmassamme niin 
kampusretkien kuin Turkuun suuntautuvan Alumni
Junan muodossa, ja uusien toivottujen jäsenetujen 
eteen tulemme tekemään töitä loppukeväästä.

Uutta on myös linjaus siitä, että Alumniyhdistys 
voi sopivan tilaisuuden tullen toimia yhteiskunnal
lisena keskustelijana mm. koulutukseen, tutkimuk
seen, sivistykseen ja yliopiston tulevaisuuteen liitty
vissä asioissa. Tavallaan tämä on itse asiassa paluu 
juurille, sillä jo 30 vuotta sitten juuri toimintansa 
aloittanut yhdistyksen valtuuskunta otti eduskunta
vierailullaan kantaa yliopiston hammaslääketieteen 
laitoksen lakkauttamista vastaan.

Kehittämistoiveiden lisäksi viimesyksyinen jäsen
kysely kertoo myös siitä, että isossa kuvassa olemme 
edelleen oikeilla jäljillä: tyytyväisyys Alumniyhdis
tykseen ja sen tapahtumiin on pysynyt korkealla  
tasolla, ja vastauksista laskettu ns. Net Promoter 
Score arvosana on lähes erinomainen. Jäseniltä saatu 
luottamus toimintaamme kohtaan antaa vahvan poh
jan luotsata yhdistystä kohti seesteisempiä aikoja ja 
kehittää sitä kuluneista vuosista ja jäsenpalautteesta 
oppien entistäkin vahvemmaksi toimijaksi. ■

Ville Sinnemäki
Alumniyhdistyksen toiminnanjohtaja

Humanistisen tiedekunnan alumni

Alumniyhdistyksen jäsenenä

saat SKS:n normaali-

hintaisista kirjoista �5 �:n

alennuksen kirjakauppa

Tiedekirjassa  ja SKS:n

verkkokaupassa.

 

Kirjakauppa Tiedekirjassa

(Snellmaninkatu 13, Helsinki) 

saat alennuksen esittämällä

Alumniyhdistyksen jäsenkortin.

SKS:n verkkokaupassa 

(kirjat.finlit.fi) saat alennuksen

käyttämällä ostoskorissa

kampanjakoodin ALUMNIETU.

SKS:N 
KIRJAT 
-25 %

SKS Kirjat on tietokirjallisuuteen erikoistunut

kustantamo, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1831 asti.

www.skskirjat.fi
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MIKSI OLEN  
ALUMNI?

JAAKKO HEINIMÄKI NAPPASI USKONNON  
FILOSOFIAN LUENNOILTA UTELIAAN  
JA PUREUTUVAN TYYLIN  
KIRJOITTAJAN URALLEEN

KIRKKO JA KAUPUNKI -median päätoimittaja Jaakko 
Heinimäki opiskeli teologiaa vuosina 1985–1992 
pääaineenaan teologinen etiikka ynnä uskonnon-
filosofia.

”Minut vihittiin papiksi ja tunnen sen kutsu-
muksen, mutta lähdin enemmän opiskelemaan 
mielenkiinnosta alaa kohtaan. Opiskelu oli tuohon 
aikaan vapaata ja ylitti odotukset”, hän kertoo.

1980-luvun lopussa opiskelijoiden piirissä kiristyi 
jakolinja sen suhteen, pitäisikö teologiaan suhtautua 
dogmaattisesti vai yleisfilosofisella kiinnostuksella.

Vuonna 1988 Heinimäki hankki viiniä ja olutta 
opiskelijabileisiin, joihin teologiopiskelijat olivat 
kutsuneet Jyväskylän yliopiston filosofian opiskeli-
joita. Juomat maksettiin lippaaseen.

Neljä tiukemman siiven opiskelijaa teki rikos-
ilmoituksen laittomasta alkoholin myynnistä. 
Heinimäki ja muut ainejärjestön hallituksen jäsenet 

joutuivat kukin maksamaan kolme päiväsakkoa.
”Poliisi, joka meihin otti yhteyttä, oli kovasti 

pahoillaan ja kertoi, että hänellä olisi oikeitakin 
salakapakoita työn alla.”

Heinimäki valmistui syvimmän laman aikaan, 
mutta hänellä oli valmiina viestintätyö Suomen  
Kirkon Seurakuntatoiminnan Keskusliitossa. 
Vuonna 1997 hän ryhtyi Kirkko ja kaupunki -lehden 
toimittajaksi, mutta jättäytyi vapaaksi kirjoittajaksi 
neljä vuotta myöhemmin.

Heinimäki on kirjoittanut kasapäin populaari-
tietokirjoja kristinuskosta, ruoasta ja viinistä, 
kolum  neja eri lehtiin sekä muusikko Mikko  
Kuustosen elämäkerran ja uskonnon oppikirjoja 
perus kouluun ja lukioon.

”Professori Simo Knuuttilan kurssit uskonnon 
filosofiasta ovat auttaneet kirjoitushommissa. Opin 
häneltä uteliaan ja pureutuvan otteen.”

Vuonna 2017 Heinimäki aloitti Kirkko ja kaupunki 
-median päätoimittajana. Alumniyhdistyksen halli-
tuksessa hän aloitti tämän vuoden alussa.  
Motiivina on säilyttää side yliopistoon ja aka-
teemiseen atmosfääriin.  ■

käsitteli muun muassa ammattietiikkaa, filosofiaa ja 
pohdintaa koulutuksen arvosta.

”Suurin yhteys ranskaan oli se, että se oli kirjoi-
tettu ranskaksi”, Syrman sanoo.

Syrman sai laajasta gradusta arvosanaksi eximian. 
Hän pohti myös jatko-opintoja, mutta gradun  
ohjaaja osasi hienovaraisesti vihjata, että jos kään-
nöstiede ei tieteenä kiinnosta, luovaa energiaa ja 
tarmoa voi suunnata myös yliopiston ulkopuolelle.

Syrman työskenteli Ranskan Kulttuurikeskuk-
sessa sekä vuoden alakoulussa ranskan- ja eng-
lanninopettajan sijaisena. Sitten hänet rekrytoitiin 
viestintäalan konsulttitoimistoon Informatumiin.

”Aiemmin olin opiskellut avoimessa yliopistos-
sa viestintää sekä toimittajalinjalla ja opiskelujen 
aikaan päätoimitin ainejärjestölehteä, joten kyllä 
viestintä oli enemmän omaa alaani.”

Vuonna 2009 Syrman aloitti silloin vielä nuoressa 
Kaiku Helsingissä ja pääsi osakkaaksi. Nyt yritys on 
kasvanut startupista viiden suurimman viestintä-
toimiston joukkoon.

Syrman kokee ranskan opinnot hyödyllisiksi.
”Humanismi oli rämpimistä tiedossa. Siinä oppi 

etsimään vastauksia syvältä ja ymmärtämään  
laadullista tietoa. Sitä samaahan viestintätyö on.”

Alumniyhdistyksessä Syrman on ollut passiivi-
jäsen muutaman vuoden, mutta vuoden alussa hän 
aloitti hallituksen jäsenenä.

”Nyt nelikymppisenä alkoi yllättäen kasvaa  
nostalgia omaa opiskeluaikaa kohtaan. On myös  
sivistävää tavata akateemisia ihmisiä viestintäalan 
verkostojen ulkopuolelta”, hän sanoo. ■

ALUMNIYHDISTYKSEN HALLITUKSEN JA  
VALTUUSKUNNAN UUDET JÄSENET ESITTÄYTYVÄT

PAPPISLIITON PUHEENJOHTAJA  
JANNE KERÄNEN OLI JÄRJESTÖAKTIIVI  
JO TEOLOGIAN OPISKELIJANA

SUOMEN LÄHETYSSEURAN palvelupäällikkö ja 
Pappis liiton puheenjohtaja Janne Keränen opiskeli 
teologisessa tiedekunnassa ekumeniikkaa vuodet 
2000–2006.

”Opiskelu ja muihin opiskelijoihin tutustuminen 
avasi huimia maailmoja. Tosin vasta parin vuoden 
kuluttua tajusi, mitä kaikkea mahdollista yliopis-
tossa olisi voinut opiskella.”

Keränen osallistui järjestötoimintaan aktiivisesti jo 
opiskeluaikanaan. Hän toimi teologian ylioppilaiden 
tiedekuntayhdistyksen hallituksen puheenjohtajana  
ja oli myös opiskelijoiden edustajana mukana 
työryhmässä kommentoimassa uudistusta, jossa 
tutkinnot muutettiin kaksiportaisiksi niin, että ensin 
suoritetaan periaatteessa kolmivuotinen kandidaatin 
tutkinto ja sitten kaksivuotinen maisterin tutkinto.

”Minusta tuntui, että opiskelu tuossa uudistuk-
sessa muuttui opiskelijan kannalta turhan kuormit-
tavaan suuntaan.”

Keränen vihittiin papiksi vuonna 2007. Hän 
työskenteli pappina Malmin seurakunnassa ja siirtyi 
sitten Suomen Lähetysseuran palvelukseen. Siellä 
hän vastasi ensin rippikoulu- ja nuorisotyöstä ja 
eteni myöhemmin palvelupäälliköksi.

”Teologian metodiikka on lähellä humanistisia 
tieteitä. Tutkinto oli luonteeltaan yleissivistävä, ja 
työelämässä on ollut hyötyä taidosta hahmottaa 
suuria kokonaisuuksia ja kontekstualisoida tietoa.”

Alumniyhdistyksen hallituksessa Keränen aloitti 
vuoden alussa. Yhteyttä yliopistoon hän vaalii 
myös Teologian alumnien omassa yhdistyksessä.

”Näin pysyy perässä siinä, miten yliopisto 
muuttuu. Se ei ole nuorille enää samanlainen 
paikka kuin kymmenen tai kaksikymmentä vuotta 
sitten.” ■

SALLA SYRMAN PONNISTI RANSKAN  
KÄÄNTÄMISESTÄ VIESTINTÄTOIMISTON  
OSAKKAAKSI

VIESTINTÄTOIMISTO Kaiku Helsingin osakas ja 
vanhempi viestintäkonsultti Salla Syrman opiskeli 
humanistisessa tiedekunnassa ranskan kääntämistä 
vuosina 1998–2004.

Kielitiede on monesti pikkutarkkaa ja pedant-
tia, mutta Syrman hyödynsi luovasti akateemista 
vapautta ja opiskeli lisäksi itseään kiinnostavia 
kursseja sieltä täältä. Poikkitieteellinen pro gradu 

→

K
U

V
A

T
: 

A
N

T
T

I 
R

IN
TA

L
A

, 
JU

S
S

I 
R

A
T

IL
A

IN
E

N
, 

A
R

I 
V

IT
IK

A
IN

E
N



ALUMNIYHDISTYS | JÄSENLEHTI 202216 ALUMNIYHDISTYS | JÄSENLEHTI 2022 17

MAIJA AKSELA EDISTÄÄ  
TUTKIMUKSEEN PERUSTUVAA  
TIEDEKASVATUSTA

TIEDEKASVATUKSEN professori Maija Aksela opiskeli 
kemiaa pääaineena Oulun yliopistossa vuosina 
1981–1986. Luonnontieteiden lisäksi häntä on aina 
kiinnostanut ihmisen ajattelu ja se, kuinka ihmiset 
oppivat tieteitä.

”Mottoni on ollut sama kuin Helsingin yliopis-
ton strategia eli ’tiede kuuluu kaikille’. Jokaisen 
yleissivistykseen kuuluu ymmärtää nykytieteen 
luonnetta: kysymyksiä ja prosesseja sekä tieteen 
luotettavuutta ja sen tarjoamia ratkaisuja kestä-
vään tulevaisuuteen.”

”Moni
tieteisyys, 

jota Helsingin 
yliopisto 

edustaa, on 
kaiken avain.”

LÄÄKEKEHITYSTEKNOLOGIAN TUTKIJA  
TIINA SIKANEN HALUAA YLLÄPITÄÄ  
KONTAKTIA MUUHUN YHTEISKUNTAAN

”MONET TULEVAT mukaan alumnitoimintaan säilyt-
tääkseen yhteyden alma materiinsa. Yliopistolaisena 
minulla ei ole kyse tästä”, Tiina Sikanen naurahtaa.

Sikanen aloitti farmasian opinnot Helsingin yli-
opistossa vuonna 1997 ja nyt liki kaksikymmentäviisi 
vuotta myöhemmin hän työskentelee Viikissä yksilöl-
listettyyn lääkehoitoon tähtäävän farmakometabolo-
miikan apulaisprofessorina ja vetää noin kymmen-
henkistä Chemical microsystems -tutkimusryhmää.

Vuonna 2007 valmistuneessa väitöskirjassaan 
Sikanen kehitti pienen pientä mikrosiruteknologiaa, 
jonka avulla voi erotella esimerkiksi veri- ja virtsa-
näytteistä yhdisteitä massaspektrometritutkimusta 
varten.

Väitöksen jälkeen Sikanen vielä viimeisteli kemian  
tekniikan diplomi-insinöörin opinnot Aalto-yliopis-
tossa sekä työskenteli post docina Tanskassa ja 
Kana dassa, mutta muuten koko työura on vieräh-
tänyt Helsingin yliopistossa, etupäässä lääke-
kehitykseen liittyvän tekniikan parissa.

”Sain Euroopan tutkimusneuvoston ERC:n  
apurahan oman ryhmän perustamiseen aika  
varhaisessa vaiheessa uraani, vuonna 2012, ja se 
on kannustanut pysymään täällä.”

Opiskeluaikanaan hän toimi aktiivisesti Savolai-
sessa osakunnassa ja solmi tuttavuuksia laajalti yli 
tiedekuntarajojen. 

”Melkein asiassa kuin asiassa voi kääntyä jonkun 
opiskeluaikaisen ystävän puoleen kysymään neuvoa.”

Sikanen aloitti Alumniyhdistyksen valtuus kunnan 
jäsenenä vuoden alussa. Yhdistyksessä häntä 
kiehtoo monitieteisyys.

”Siinä on samaa henkeä kuin osakunnissa. Säilyy 
luontainen kontakti yhteiskunnan eri sektoreille.” ■

Aksela on kouluttanut tulevia matemaattisten 
aineiden opettajia Helsingin yliopistossa vuodesta 
1997 lähtien. Sitä ennen hän ehti itse opettaa näitä 
aineita peruskoulussa ja lukiossa kuuden vuoden 
verran.

Aksela teki kolme vuotta jatko-opintoja ja  
tutkimusta Kanadan Vancouverissa Simon  
Fraserin yliopistossa entsyymikemian alalta. 
Filosofian tohtorin tutkinnon hän suoritti kemian 
opetuksesta Helsingin yliopistossa. Aiheena oli 
korkeamman tason ajattelun taitojen katalysointi 
tietokonepohjaisessa oppimisympäristössä.

Aineenopettajien koulutuksen ohella Aksela 
tekee tiede- ja teknologiakasvatukseen liittyvää 
tutkimus- ja kehittämistyötä. Hänelle on tärkeää, 
että opettaminen perustuu tutkimukseen.

Aksela johtaa kansallista LUMA-keskus Suomi 
-verkostoa. Yhteensä 13 yliopistossa tai yliopisto-
keskuksessa toimivat LUMA-keskukset edistävät 
matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian 
alojen eri toimijoiden vuorovaikutusta.

Alumniyhdistyksen valtuuskunnassa Aksela  
aloitti vuoden alussa.

”Alumnit ovat tiedelähettiläitä omassa ympäris-
tössään. Samalla he rikastuttavat tietotaidollaan 
yliopiston toimintaa”, Aksela sanoo.

”Monitieteisyys, jota Helsingin yliopisto edustaa, 
on kaiken avain. Juuri rajapinnoilla voimme tehdä 
maailmaa parantavia ratkaisuja.” ■

polyamiinien muodostumiseen osallistuvaa ent-
syymiä sekä sitä säätelevää geeniä, erityisesti sen 
toimintaa syöpäsoluissa. Solukasvu on herkkä asia: 
yhtäältä solujen pitää kasvaa ja uudistua, toisaalta 
syöpä on pohjimmiltaan ylivirittynyttä solukasvua.

Jänteen ryhmässä gradututkimus vaihtui kuin 
huomaamatta väitöskirjatutkimukseksi. Kun Jänne 
sai professuurin Kuopion yliopistosta ja kysyi,  
ketkä haluavat seurata, Wahlfors nosti kätensä.

Väitöskirjan jälkeen Wahlfors tutki muutaman 
vuoden polyamiineja ja syöpää Kuopion yliopistos-
sa, kunnes kiinnostui geeniterapiasta ja erityisesti 
virusten käytöstä geenisiirrossa syövän vastaisessa 
taistelussa. Vuosina 1995–1999 hän tutki tätä  
NIH:ssa eli Yhdysvaltain terveysvirastossa  
(National Institutes of Health).

”Vuonna 2006 sain neronleimauksen, että voisin 
työskennellä muissakin tehtävissä kuin tutkijana, 
mutta silti tieteen ja tutkimuksen parissa.”

Wahlfors toimi ensin Tampereen yliopiston 
tutkimuksen kehittämispäällikkönä, sitten Suomen 
Akatemian terveyden tutkimuksen yksikön johtaja-
na, ja vuodesta 2019 lähtien hän on työskennellyt 
Syöpäsäätiön tutkimusjohtajana.

Alumniyhdistyksen valtuuskunnassa hän aloitti 
vuoden alussa.

”Haluan korostaa kaikkia mahdollisia kanavia 
käyttäen, miten tärkeää on yliopistollinen tutki-
mus. Kaikki innovaatiomme ja myös terveyden-
hoitomme nojaavat siihen.” ■

JARMO WAHLFORS JATKOI BIOKEMIASTA  
TUTKIMUSHALLINTOON JA  
TUTKIMUSRAHOITUKSEN PARIIN

SYÖPÄSÄÄTIÖN tutkimusjohtaja Jarmo Wahlfors 
opiskeli vuosina 1982–1988 ensin kemiaa ja sitten 
erillishaun kautta biokemiaa.

”Olin sukuni ensimmäinen ylioppilas. Vasta 
perustutkintoa suorittaessani opin syvästi ym-
märtämään, mitä tiede ja tutkimus tarkoittavat”, 
Wahlfors sanoo.

”Opiskelijana olin köyhä, mutta se ikään kuin  
kuului asiaan. Vähitellen tuli assistentin sijaisuuksia 
ja sitä kautta ansaintamahdollisuuksia.”

Wahlfors teki graduaan Juhani Jänteen tutki-
musryhmässä tutkien solun kasvua kiihdyttävien 
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JÄSENTEN 
TYYTYVÄISYYS 
ON EDELLEEN 
KORKEALLA TASOLLA
ALUMNIYHDISTYS kerää säännöllisesti palautetta jäseniltään, ja palautteen pohjalta kehitetään 
jatkuvasti mm. ohjelmatarjontaa ja tapahtumakäytäntöjä vastaamaan jäsenten toiveita.  
Noin viiden vuoden välein yhdistys tekee perusteellisemman jäsenkyselyn, jossa selvitetään 
jäsenten mielipiteitä ja toiveita liittyen mm. yhdistyksen jäsenyyteen, toimintaan ja sen  
kehittämiseen sekä yhteyksiin Helsingin yliopistoon. Vuosien 2010 ja 2016 kyselyiden jälkeen 
suoritettiin järjestyksessä kolmas laajempi jäsenkysely syksyllä 2021.

Kyselyyn vastasi 1295 alumnia eli noin 22 % yhdistyksen jäsenistä. Kyselyyn vastanneiden 
profiili vastasi varsin hyvin Alumniyhdistyksen jäsenrakennetta niin sukupuolen, iän, asuin - 
paikan, jäsenyyden keston kuin tiedekuntienkin osalta. Seuraavassa on esitelty jäsenkyselyn 
keskeisimpiä tuloksia sekä poimintoina että graafien avulla. Suuri kiitos kaikille vastanneille –  
jäsenkyselyn tuloksilla on erittäin keskeinen merkitys yhdistyksen toiminnan kehittämisessä!

JÄSENKYSELYN 2021 TULOKSIA

KUINKA TODENNÄKÖISESTI 
SUOSITTELISIT ALUMNIYHDISTYSTÄ 
TOISELLE ALUMNILLE?

■ Erittäin todennäköisesti 57 %
■ Melko todennäköisesti 34 %
■ Mahdollisesti 7 %
■ En kovinkaan todennäköisesti 1 %
■ En missään tapauksessa 1 %

• Alumniyhdistystä suosittelisi toiselle 
alumnille erittäin todennäköisesti 57 % ja melko 
todennäköisesti 34 % vastaajista. Asteikolla 1–10 
vastausten keskiarvo oli 8,5.

• Ylläolevan pohjalta laskettu ns. Net Promoter Score 
-luku on Alumniyhdistyksellä +48 (asteikolla -100 … 
+100), kun se vuonna 2016 oli +47. Yli +50:n tuloksia 
pidetään kansain välisesti erin omaisina, joten Alumni-
yhdistyksen jäsen tyytyväisyys on lähes erinomaista.

• Tärkeimpinä syinä kuulua Alumni yhdistykseen 
mainittiin tiede aiheiset tapahtumat (72 % vastaajista), 
yliopiston ja tiede maailman ajankohtaisten asioiden 
seuraaminen (65 %), jäsenedut (46 %), yhteen-
kuuluvuuden tunne yliopistoon (43 %) sekä kulttuuri- 
ja vapaa-ajan tapahtumat ja alumnina olemisen 
itseisarvo (kumpikin 35 %).

• Kiinnostavimpina toiminnan muotoina mainittiin 
tiedeluennot ja luentosarjat (82 %), Kulttuuritreffit 
ja Kirjallisuuspiiri (55 %), Alumnimatkat (46 %), 
Vuoden Alumnin juhlaluento (44 %) sekä päivä-
retket kampuksille tai muihin yliopistokaupunkeihin 
Suomessa (40 %).

• Kiinnostavimpina jäsenetuina mainittiin alennukset 
kulttuuritapahtumista (72 %), alennukset kirjoista ja 
lehdistä (63 %), alennus Yliopisto-lehdestä (62 %), 
alennukset matkailupalveluista ja hotelleista (44 %)  
sekä alennukset ravintoloista (39 %).

• Viestintää toivottiin ylivoimaisesti eniten 
sähköpostin kautta (94 %). Seuraavaksi eniten 
mainintoja saivat yhdistyksen verkkosivut (38 %), 
jäsenkirje (31 %) sekä Yliopisto- lehden mainokset 
(21 %).

• Keskeisimpinä tekijöitä, jotka ovat rajoittaneet 
osallistumista yhdistyksen toimintaan, mainittiin 
ajanpuute (48 %), elämäntilanne (35 %), 
koronaviruspandemia ja haluttomuus osallistua 
etätapahtumiin (25 %) sekä vaikeus osallistua 
toimintaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella (16 %).

• Alumniyhdistyksen jäsenmaksusta 90 % vastaajista 
katsoi, että se on sopivalla tasolla – heistä 8 % 
kuitenkin toivoi sen vastineena nykyistä parempia 
jäsenetuja ja tapahtuma-alennuksia. 9 % vastaajista 
katsoi että jäsenmaksu on hiukan liian korkea ja 1 % 
että se on aivan liian korkea.

KUINKA HYVIN ALUMNI
YHDISTYKSEN ARVOT MIELESTÄSI 
NÄKYVÄT YHDISTYKSEN 
KÄYTÄNNÖN TOIMINNASSA? (/5)

KOETKO, ETTÄ HELSINGIN 
YLIOPISTON ALUMNINA 
OLEMINEN ON OSA 
IDENTITEETTIÄSI?

■ Erittäin vahvasti 22 %
■ Melko vahvasti 37 %
■ Jossain määrin 28 %
■ En kovinkaan vahvasti 10 %
■ En lainkaan 3 %

MISSÄ VAIHEESSA LIITYIT 
ALUMNIYHDISTYKSEN JÄSENEKSI?

■ Opiskeluaikanani 3 %
■  Vuoden kuluessa opintojen  

päättymisestä 12 %
■ 1–4 vuotta opintojen päättymisestä 8 %
■  5 vuotta tai enemmän opintojen  

päättymisestä 74 %
■  Yliopiston työntekijänä  

(en ole opiskellut HY:ssa) 3 %

3 % 3 %
12 %

8 %

74 %

SIVISTYS

4,2
YHTEISÖLLISYYS

3,6
YHTEISTYÖ

3,2
NET PROMOTER SCORE 

+48
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■ Humanistinen 19,6 %
■ Lääketieteellinen 14,1 %
■ Valtiotieteellinen 13,9 %
■ Matemaattis-luonnontieteellinen 12,4 %
■ Oikeustieteellinen 9,3 %
■ Kasvatustieteellinen 8,5 %
■ Maatalous-metsätieteellinen 5,5 %
■ Teologinen 2,9 %
■ Bio- ja ympäristötieteellinen 2,8 %
■ Farmasian 2,3 %
■ Eläinlääketieteellinen 1,1 %
■ Muu / Ei tiedossa 7,6 %

ALUMNEISTA ON MONEKSI  
 ALUMNIYHDISTYS NUMEROINA 

OLEN OLLUT JÄSEN…  
■ Alle 3 vuotta 8 %
■ 3–5 vuotta 24 %
■ 6–10 vuotta 33 %
■ 11–20 vuotta 23 %
■ Yli 20 vuotta 12 %

85 % 
OSALLISTUJISTA  

SUOSITTELISI VARAUKSETTA

 98  
OSALLISTUJAA  

(KESKIARVO/TAPAHTUMA)*

* Etäosallistujien tarkkaa määrää ei ole kaikkien tapahtumien osalta saatavilla,  
joten luku perustuu joiltain osin ilmoittautumisten pohjalta tehtyyn arvioon.

VUODEN 2021 TAPAHTUMAT

JÄSENYYDEN KESTO

JÄSENTEN TIEDEKUNNAT 

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


ALUMNIYHDISTYS | JÄSENLEHTI 202222 ALUMNIYHDISTYS | JÄSENLEHTI 2022 23

kriiseistä. Kun Turun piispa Isaac Rothovius 
piti 1640 perustettua Akatemiaa suurimpana 
onnena, mikä Suomea oli kohdannut maailman  
luomisen jälkeen, seuraavia koettelemuksia 
olivat 1710luvun Iso viha, 1740luvun Pikku 
viha ja Turun palo 1827. Kun Zachris Topelius 
Maamme kirjassa 1875 kuvasi Helsinkiin siirty
neen yliopiston vuonna 1840 vietettyä viisi päi
vää kestänyttä riehakasta 200vuotisjuhlaa, joka 
”levitti valoa ja lämpöä kaikkialle maahamme”, 
hän myös totesi vuoden 
1640 suuruuden ja loiston 
muuttuneen tomuksi.

”Ajan vaiheet olivat 
kohdanneet maatamme, 
loistavat ilot, synkät surut, 
masentavat onnettomuu-
det. Jumalan suojeleva käsi 
yksin oli muuttumatta ollut 
armahtavasti ojennettu-
na maamme ja kansamme 
ylitse; Hän oli suonut niiden 
varttua viisaudessaan, ja 
kun kaikki muu oli hävin-
nyt, oli tämä oppilaitos, 
vaikka sodan ja tulipalon 
turmelemana, kuitenkin 
kukistumattomana seisonut 
pystyssä halki aikakausien, 
nöyrästi todistaen totuuden 
voittoa.”

Tätä ”totuuden voittoa” 
tarvittiin myös, kun maassa 
oli nälänhätä 1860luvulla 
ja yliopiston päärakennusta 
pommitettiin helmikuussa 
1944. Vaikka parin viime 
vuoden aikana korona
pandemian takia yliopiston 
rakennuksia pidettiin pit
kään suljettuina, samalla  
järjestäen opiskelua ja se
minaareja etä yhteyksin verkossa, me olemme 
pelastuneet tieteellisen asiantuntemuksen avulla 
– noudattamalla vuoden 2021 alumniksi valitun 
THL:n terveysturvallisuusosaston johtajan, 
dosentti Mika Salmisen ohjeita ja hankkimal
la taudilta suojaavat rokotukset. Monet meidän 
lahjoittajistamme ovat tukeneet virusten aiheut
tamien tautien tutkimusta. Nyt alkavaa yliopis
ton jälleenrakennusaikaa osaltaan ilmentävät 

Paluu kampukselle tapahtuma sekä pääraken
nuksen vanhan puolen remontin valmistuminen 
tänä syksynä.

Hyvä juhlayleisö! Totuuden, vapauden, sivis
tyksen ja yhteisöllisyyden ohella – niitä tukien 
– olemme viettämässä myös rakkauden juhlaa. 
Sillä meitä alumneja yhdistää rakkaus yliopistoa 
kohtaan. Siksi tässä juhlapuheessa onkin vielä 
aihetta pohtia, millaisesta rakkaussuhteesta on 
kysymys yliopiston ja alumnien välillä. Onhan 

rakkaus teema, josta filo
sofit, teologit, psykologit ja 
kaunokirjailijat ovat esittä
neet toinen toistaan kiehto
vampia tulkintoja.

Ensinnäkin voimme sul
kea pois parisuhteeseen liit
tyvän intohimoisen aistil
lisen rakkauden (kreikan 
eros, latinan amor). Samoin 
amerikkalaisen satiirikon 
Ambrose Biercen teoksessa 
The Devil’s Dictionary (1911) 
muotoileman määritelmän: 
”Rakkaus on tilapäinen 
mielenhäiriö, joka voidaan 
parantaa avioliiton avulla tai 
eristämällä potilas häiriön 
aiheuttajan vaikutuspiiristä”. 
Paremmin osuvia ovat Tuo
mas Akvinolaisen ystävyys
rakkaus (amor amicitiae), 
jonka tyypillisenä piirteenä 
on vastavuoroinen hyväntah
toisuus (benevolentia) koh
teen suhteen, ja René Des
cartesin intellektuaalinen 
tai rationaalinen rakkaus, 
joka pohjautuu kohteen omi
naisuuksien arvostamiseen. 
Toisaalta yliopiston suhde 
opiskelijoihinsa muistuttaa 

kristilliseen teologiaan kuuluvaa käsitettä agápē 
– spontaania rakkautta, joka ei perustu kohteessa 
olevaan erityiseen arvoon. Maallisissa yhteyk sissä 
agapistisen kiintymyksen perusesimerkki on äidin 
pyyteetön ja ehdoton rakkaus omiin lapsiinsa. 
Äiti rakastaa lasta sellaisena kuin hän on, eikä 
lapsen tarvitse voittaa äidin rakkautta, vaan tämä 
turvallinen suhde vahvistaa lapsen itseluotta
musta ja siten auttaa lasta kulkemaan eteenpäin 

RAKKAUDEN JUHLA
JUHLAPUHE ALUMNIJUHLASSA 29.10.2021

AKATEEMIKKO, KANSLERI EMERITUS ILKKA NIINILUOTO

”Tässä 
juhlapuheessa 

onkin vielä 
aihetta pohtia, 

millaisesta 
rakkaus

suhteesta 
on kysymys 
yliopiston 

ja alumnien 
välillä.” 

R akkaat Helsingin yliopiston alumnit!  
Totuus, vapaus, sivistys, yhteisöllisyys – me 

kaikki tunnistamme nämä oman yliopistomme  
2020luvun strategian neljäksi perusarvoksi. 
Yliopisto on totuutta ja uutta tietoa etsivä, 
autonominen sivistyslaitos, joka yhteisönä 
kasvattaa nuorisoa isänmaan ja ihmiskunnan 
palvelukseen. Vastuullisuuden ja kestävyyden 
edelläkävijänä yliopisto toimii maailman  
parhaaksi.

Vuoden 2021 alumnijuhla myös kunnioittaa 
yliopistomme neljää perusarvoa. Yhteisöllisyy
den osalta tämä onkin mitä ilmeisintä: yliopiston 
runsaan 200 000 alumnin joukosta noin 6000 
on liittynyt jäseneksi alumniyhdistykseen, joka 
nasevan iskulauseen mukaan on tarkoitettu ”niil
le, jotka lähtivät yliopistolta mutta joista yliopis
to ei koskaan lähde”. Onneksi tämä ei sulje pois 

minun kaltaisiani boomereita, jotka eivät ole 
koskaan päässeet lähtemään kotiyliopistostaan 
vaan jääneet sinne tutkijoiksi ja opettajiksi.

Nyt vietettävä tilaisuus on myös vapauden 
juhlaa. Melkein kaksi vuotta kestäneestä koro
napandemiasta ollaan vähitellen selviämässä, 
kun yhteiskuntaa ja yliopistoa avataan. Vaikka 
varovaisuuteen onkin edelleen aihetta, juhlam
me järjestäminen on osoitus uuden normaalin 
tarjoamasta vapaudesta.

Filosofi Eino Kailan määritelmän mukaan 
sivistys on sitä, että ”menneisyys elää meissä”. 
Ei siis niin, että elämme menneessä tai katsom
me nostalgisesti vain taaksepäin, vaan niin, 
että arvostamme kulttuuriperintöä ja jatkuvas
ti opimme aikaisempien sukupolvien arvok
kaasta työstä. Niinpä onkin hyvä muistaa, että 
yliopistom me on selvinnyt monista aiemmista →K
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omalla tiellään. Lapsen osana on olla kiitollinen, 
kuten jo suomalaisten Kanteletar osaa kysyä: 
”Millä maksan maammon maion, millä kostan 
äidin koulun, millä vaivat vanhempani?”

Näin olemmekin löytäneet perusmalliksi äi
din ja lapsen välisen suhteen. Jo 
ensimmäinen länsimainen yli
opisto Bolognassa kutsui itseään 
nimellä alma mater studiorum, 
jossa alma mater tarkoittaa lem
peää äitiä. Ei olekaan sattuma, 
että saksan sana yliopistolle die 
Universität – samoin kuin to
tuus, todellisuus, luonto ja maa 
 on feminiinisukuinen. Alumni 
on puolestaan monikko latinan 
sanoille alumnus (maskuliini) 
ja alumna (feminiini), jotka pohjautuvat verbiin 
alere, ”ravita”. Kasvattia tai suojattia tarkoittava 
sana on yleistynyt merkitsemään myös yliopis
ton oppilasta, joka on saanut lempeältä äidiltään 
hengen ravintoa.

Filosofi Johan Vilhelm Snellman esitti klas
sisen sivistysyliopiston analyysin vuoden 1840 
esseessään Akateemisesta opiskelusta. Hänen mu
kaansa akateeminen vapaus voi toteutua vain, 
jos yliopistossa tapahtuu professorien edustaman 

tradition ja opiskelijoiden vaatiman itsetajun
nan sovitus. Yliopiston sivistystehtävä toteu
tuu, kun professori esittää luennoillaan omaa 
tutkimustaan ja näin opastaa ylioppilaan kul
kemalleen tielle tiedon etsinnässä. Ylioppilaan 

vapaus omaan vakaumukseen 
saa tällöin tunnustusta, joka 
synnyttää hänessä rakkauden 
tieteisiin. Yliopistosta valmis
tuva maisteri on saavuttanut 
sellaisen oivalluksen, että hänet 
voidaan julistaa ”siveellisek
si henkilöksi”, jolla on kyky 
ja halu antaa oma panoksensa 
kansakunnan kehittämiseksi. 
Mutta oppiminen jatkuu koko 
elämän:

”Sillä sivistys ei pääty kouluun tai johonkin 
tiettyyn tutkintoon, vaan koko elämä on sitä kou-
lua, jossa yksilö muokataan ihmiseksi, ja itse tämä 
sivistysprosessi muodostaa sen, mikä ihmisessä on 
ihmistä.”

Snellman korosti, että ylioppilaiden keskinäi
sillä suhteilla on tärkeä merkitys tietämisen ja 
siveellisyyden edistämisessä. Tämän ajatuksen 
luontevaa jatkoa edustavat monien opiskelijajär
jestöjen, kuten osakuntien, senioriyhdistykset, 

joiden mallia noudattavat myös oppikoulujen 
ystäväyhdistykset. Vaikka Snellman oli ensim
mäisiä, joka muotoili elinikäisen oppimisen 
ihanteen, hän ei kuitenkaan vielä kehittänyt 
alumnitoiminnan ideaa. Mutta hänen runoi
lijatoverinsa Johan Ludvig Runeberg esitti 
aikanaan kaunopuheisen huomautuksen, jonka 
voi lukea koskemaan alumneja yliopistoäidin 
lapsina:

”Niin kuin joutsen kirkkaaseen salmeensa, 
tarvitsee ihmisenkin usein sukeltaa lapsuutensa 
puhtaisiin muistoihin huuhtoakseen pois pölyn 
aikuisikänsä toimeliaasta elämästä.”

On yllättävää, että Snellmanin ja Runeber
gin jälkeen kesti puolitoista vuosisataa ennen 
kuin alumnitoiminta saatiin käyntiin Helsingin 
yliopistossa. Kun yliopisto valmisteli 350vuotis
juhlaansa, ideaa kehittelivät juhlavuoden 
yliairut, dosentti Päivi Setälä, kansleri Ernst 
Palmén, professori Erkki Salonen ja yli lääkäri 
Timo Sahi. Helsingin Yliopiston Seniorit – 
Helsingfors Universitets Seniorer perustettiin 31 
vuotta sitten kokouksessa 4.12.1990, johon osal
listui 171 henkeä. Päivi Setälä, josta myöhem
min tuli naishistorian professori, julisti meille 
”yliopisto puolueen” ystävilleen usein iskulau
settaan ”äidinkieli voittaa isänmaan”, jonka 

mukaan kulttuuriset rakenteet ovat ensisijaisia 
valtiollisiin verrattuna. Hän näki kauaskantoi
sesti rakkaan yliopistomme alma materina, joka 
opiskelijoiden ja alumnien kautta luo ympärilleen 
kulttuuria ja sivistystä.

Alumnitoiminta tekee mahdollisiksi  
sukellukset, joissa yliopiston kasvatit pääsevät  
uudelleen yhteyteen omaan oppialaansa ja  
tiedekuntaansa lehtien, uutisten, verkostojen,  
seminaarien ja juhlien kautta. Kyseessä ei ole 
vain paluu omiin nuoruuden muistoihin, vaan  
tilaisuus kohdata uudistuva yliopisto. Tällä  
tavoin – Kailaa mukaillen  yliopisto elää alum
neissaan. Vaikka yliopiston ikä instituutiona 
jatkuvasti karttuu (nyt on jo saavutettu kunniak
kaat 381 vuotta), sen henkeä ylläpitävät uusia 
sukupolvia edustavat opiskelijat. Näin tunnetun 
laulun mukaisesti yliopisto antaa sitä rakasta
ville alumneille nuoruutensa. Vastavuoroisesti 
kiitolliset alumnit, jotka ovat saaneet kokemusta 
isänmaan ja ihmiskunnan palvelusta työelämän 
ammateissaan, ovat valmiita mentoreina ja lah
joittajina tukemaan omaa alma materiaan.

Hyvät ystävät, totuuden, vapauden, sivis
tyksen ja yhteisöllisyyden nimissä, kohotta
kaamme siis yhdessä rakkauden malja Helsin
gin yliopistolle ja sen alumneille! ■

”Yliopisto  
elää  

alumneis
saan.” 

Yliopiston hallituksen 
puheenjohtaja, presi
dentti Tarja Halonen toi 
Alumniyhdistykselle  
yliopiston tervehdyksen.
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PROMOOTION 
RIEMUVUOSI 2023
MONEN YLIOPISTOLAISEN rakkain muisto ja kokemus on 
promootio. Monipäiväisessä tapahtumassa tiivistyy 
valmistumisen ilo, yhteisöllisyyden turva ja meissä elävän 
perinteen voima. Suomen vanhin akateeminen traditio 
– maisteri- ja tohtoripromootio – on itse asiassa aivan
uniikki suomalainen tuote. Yliopistossa on promovoitu
valmistuneita aina vuodesta 1643 saakka. Vuoden 2023
filosofisen tiedekunnan promootio on järjestyksessä
jo sen sadas!

Helsingin yliopisto on tämän merkkipaalun johdosta 
päättänyt viettää vuotta 2023 promootion riemuvuoden 
merkeissä! Usean tiedekunnan varsinaisen promootion  
lisäksi on luvassa niin tietorikasta kuin riemuisaa ohjel-
maa yliopistolla ja sitä ympäröivässä kaupungissa.

Promootiota keskeisenä sosiaalisena ja kulttuurisena 
yliopistollisena ilmiönä esittelevän erillishankkeen suoje-
lijana toimii kansleri Kaarle Hämeri. Sen ohjausryhmään 
kuuluu eturivin promootiotoimijoita eri tiedekunnista ja 
eri vuosikymmeniltä; myös Alumniyhdistys on mukana.

Haluan toivottaa alumnit jo nyt lämpimästi tervetulleiksi 
osallistumaan riemuvuoden tapahtumiin - tarkemmasta 
ohjelmasta tiedotetaan myöhemmin. Mikäli innostut osal-
listumaan juhlan rakentamiseen muistojen, oman projek-
tin tai muun osallistumisen muodossa, ota rohkeasti  
yhteyttä (kristina.ranki@helsinki.fi, puh. 050 4739 050).  
Tervetuloa mukaan!

FT Kristina Ranki
Projektin johtaja

Humanistisen tiedekunnan alumni

H elsingin yliopiston pääraken
nuksessa on meneillään laaja 

peruskorjaus, jonka tuloksena saa
daan mielenkiintoinen yhdistelmä  
vanhaa ja uutta. Rakennuksen  
van han puolen (C.L. Engel 1828–
32) käsittävä remontin ensimmäi
nen vaihe valmistui viime syksynä,
mutta koronapandemian myötä
valmiit tilat kumisevat vielä tyh
jyyttään. Fabianinkadun puoleisen
uuden puolen (J.S. Sirén 1935–37)
käsittävä toinen vaihe taas on vasta
alussa ja valmistuu syksyksi 2023.

Remontissa on pyritty sovitta
maan yhteen monia erilaisia 
tavoit teita: opetuksen ja hallinnon 
tarpeet, rakennushistorialliset arvot  
ja yliopiston perinteet sekä tilo jen  

toiminnallisuus, turvallisuus, 
monikäyttöisyys ja ympäristö
ystävällisyys. Myös rakennuksen  
esteettömyyttä on parannettu 
huomattavasti mm. leventämällä 
oviaukkoja, madaltamalla kynnyk
siä sekä rakentamalla myös vanhalle 
puolelle hissi ja sille Aleksanterinka
dun sisäänkäynniltä johtava ramppi.

Rakennuksen perinteikkäim
pien ja rakennushistoriallisesti  
arvokkaimpien tilojen kuten 
juhla salin, vestibyylin ja ravinto
lan osalta remontti on toteutettu 
kaikessa vanhaa kunnioit taen 
ja tiiviissä yhteistyössä Museo
viraston kanssa. Myös opetus
tiloissa ja muissa arkisemmissa 
tilois sa on arvokas yleisilme  

pyritty säilyttämään, mutta paino
piste on kuitenkin ollut tilojen 
toiminnalli suudessa, muunnelta
vuudessa ja ergonomisuudessa.

Tämä on tarkoittanut paikoin 
suuriakin muutoksia erityisesti 
opetustilojen kalustukseen: mm. 
perinteikkäät mutta epämukavat kiin
teät penkit ovat väitössalia lukuun 
ottamatta saaneet tehdä tilaa opiske
lijoiden toivomille modernimmille, 
säädettäville ja ergonomisille kalus
teille. Kaikki pöydät ja tuolit ovat 
myös helposti liikuteltavissa, mikä 
parantaa tilojen monikäyttöisyyttä.

Remontin myötä monet tutut  
tilat ovat vaihtaneet paikkaa  
raken nuksen sisällä, minkä lisäksi 
on myös luotu kokonaan uuden

laisia tiloja. Esimerkiksi juhlasalin 
lämpiön ympärille Unioninkadun 
ja Aleksanterinkadun kulmaan, 
entisen opettajien lehtisalin ja 
ravin tolan paikalle, on luotu  
neljän juhlakäyttöön soveltuvan 
tilan kokonaisuus Christina,  
Pacius, Runeberg ja Wexonius.

Uuden puolen 3. kerroksessa  
sijainnut Yliopistomuseo saa 
remon tissa uudet ja helpommin 
saavutettavat tilat pohjakerrok sesta,  
aivan Fabianinkadun ulko ovien 
vierestä. Aleksanterin kadun puo
leiseen aulaan on puhkaistu kaksi 
uutta ikkunaa ja tehty lisää oleske
lutilaa, ja talon eteläinen sisä piha 
puolestaan katetaan, mikä osal
taan helpottaa kulkua vanhan ja 
uuden puolen välillä.

Tärkeä osa remonttia on yli
opiston taidekokoelma, josta 
merkit tävä osa sijaitsee pääraken
nuksen tiloissa. Vanhalla puolella  
sijaitseva, Euroopan tasollakin 
laaja Yliopistomuseon kipsiveistos
kokoelma konservoitiin remontin 
yhteydessä, mikä edellytti veistos
ten purkamista osiin ja siirtämistä  
vinssin ja porrasrobotin avulla. 
Taideteosten sijoitussuunnitelma 
tehtiin uusiksi, ja siinä pyrittiin 
entistä paremmin huomioimaan 
myös inklusiivisuus ja nostamaan 
esiin mm. naisten muotokuvia.

Remontin myötä myös päättyy 
yksi aikakausi, kun pääraken
nuksen vanhoista opetustilojen 
numeroista luovutaan. Audito
rioiden ja luentosalien numerointi 
roomalaisin numeroin vanhalla ja 
vastaavin arabialaisin numeroin 
uudella puolella on aiheuttanut 
sekaannuksia, ja niiden tilalle on 
otettu käyttöön uudenlaiset tila
koodit – esimerkiksi vanha audi
torio XI tunnetaan nyt nimellä 
U3031. Perin teiden ystävät ovat ol
leet ratkaisuun pettyneitä, mutta 
muilta osin remontin saama palau
te on ollut pääosin kiittävää. ■

PÄÄRAKENNUS  
SAA UUTTA ILMETTÄ

Kuvat: vas. Vestibyyli kipsiveistoksineen korjauksen jälkeen, oik.ylh. vanhan puolen opetustila  
ja uudet kalusteet, oik.alh. Juhlasalin ilmanvaihdon toimivuutta testattiin remontissa savukokeen avulla.

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

ALUMNIYHDISTYS | JÄSENLEHTI 202228 ALUMNIYHDISTYS | JÄSENLEHTI 2022 29

TULE MUKAAN 
ALUMNITAPAHTUMIIN!

Alumniyhdistyksen jäsenille on vuonna 2022 tarjolla runsaasti monipuolisia  

tapahtumia. Kevään ohjelma sisältää jo lähes 30 tapahtumaa, ja tapahtumakalenteri 

täydentyy vielä muutamalla tilaisuudella. Syksyn alustava ohjelma julkaistaan 

yhdistyksen verkkosivuilla kesäkuussa ja lopullinen ohjelma elokuussa, ja syksyn 

tapahtumatarjonta tulee olemaan yhtä laajaa kuin keväälläkin.

Tapahtumia järjestetään niin perinteisinä yleisötilaisuuksina, verkossa kuin hybridi-

tapahtumina, joihin voit valintasi mukaan osallistua paikan päällä tai suoratoiston 

kautta. Koronapandemian jatkuessa noudatamme kaikissa tilaisuuksissamme voimassa 

olevia viranomaissuosituksia, huolehdimme tapahtumiemme terveysturvallisuudesta 

ja epidemiatilanteen muuttuessa teemme tarvittaessa muutoksia tapahtumien 

toteutustapoihin. Mahdollisista muutoksista viestitään tapahtumiin ilmoittautuneille.

Kaikkiin tapahtumiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista  

– lue lisää ilmoittautumisesta sivulta 37. Lisätietoa tapahtumista ja  

ilmoittautumisesta sekä aina ajantasainen ohjelmatarjonta löytyy yhdistyksen 

verkkosivuilta osoitteesta alumniyhdistys.fi/ohjelma.

Tiistai 12.4. klo 17  
Yliopiston juhlasali

MARKKU KANERVA:  
ENTÄ JOS SUOMI OLISI RYHMÄ 
 HENGEN LUOMISEN MALLIMAA?

Alumniyhdistyksen kevät huipentuu perinteiseen 
tapaan Vuoden Alumnin juhlaluentoon. Kaikille 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa alumniyhdistys.fi/ohjelma.

ALUMNIJUNA TURKUUN sekä tutustumme kiinnostaviin kohteisiin kampuk-
sella. Päivään kuuluu myös tutustuminen turkulai-
seen alumnitoimintaan ja pyörähdys kaupungilla.

Tapahtuman tarkempi ohjelma ja muut tiedot 
julkaistaan hiukan myöhemmin Alumniyhdistyksen 
verkkosivuilla, ja myös AlumniJunan ilmoittautumi-
nen avautuu samassa yhteydessä.

Perjantai 3.6. 
Helsinki–Turku

Kevään 2022 toivottu uutuus ja toinen kohokohta 
on AlumniJuna: päiväretki toiseen suomalaiseen 
yliopistokaupunkiin, jossa tutustummme paikalli-
seen yliopistoon ja alumnitoimintaan. Ensimmäi-
nen AlumniJuna suuntaa perjantaina 3.6. Helsingin 
yliopiston synnyinsijoille Turkuun.

Lähdemme Helsingistä aamujunalla ja palaamme 
alkuillasta. Turun yliopistolla vierailuamme isännöi 
rehtori Jukka Kola yhdessä vararehtoreidensa 
kanssa – rehtoraatin jäsenistä kaikkiaan kolme on 
Helsingin yliopiston alumneja. Kuulemme Turun yli-
opiston ajankohtaisista kuulumisista ja historiasta 

avoimen yleisöluennon pitää Alumni yhdistyksen 
Vuoden Alumniksi 2022 valitsema Suomen 
miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja, 
KM Markku Kanerva.

Kanerva puhuu otsikolla Entä jos Suomi olisi 
ryhmä hengen luomisen mallimaa? Luennollaan 
hän käsittelee mm. suomalaisen valmennus-
osaamisen kehittämistä ja hyvän ryhmähengen 
merkitystä laajemminkin.

VUODEN ALUMNIN JUHLALUENTO
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Mirjam Ilvas Nina Paavolainen

Juha Hurme Anton MontiMaggie O’Farrell Lea Pulkkinen

KIRJALLISUUSPIIRI

Ma 14.2. klo 17–18  
Juha Hurme: Ai Älämölöö
Juha Hurme esittelee näyttein, lauluin ja miete-
lausein Aleksis Kiven ydinoppia ja metsäekologiaa. 
Mukana on Kiven modernismia laajentamassa 
myös ripaus Elmer Diktoniusta ja Gunnar Björlin-
giä. Finlandia-palkitun kirjailija, teatterintekijä Juha 
Hurmeen viimeisin teos on käännös Aleksis Kiven 
Seitsemästä veljeksestä.

Ma 14.3. klo 17–18  
Maggie O’Farrell: Hamnet
Englanti 1580-luvulla: nuori latinanopettaja muut-
taa asumaan tuoreen puolisonsa kanssa Stratford-
upon-Avoniin. Mutta samaan aikaan kun miehen ura 
Lontoon teatterimaailmassa lähtee nousu kiitoon, 
perheen nuori poika menehtyy äkillisesti. Hamnet  
on koskettava avioliiton muotokuva ja herkkä 
tulkinta pojasta, joka varhaisesta kuole mastaan 
huolimatta on kaikkea muuta kuin unohdettu: elää-
hän hän kaikkien aikojen tunnetuimman näytelmän 
nimessä. Irlantilaiskirjailija Maggie O’Farrellin teos 
palkittiin arvostetulla Women’s Prize for Fictionilla 
sekä brittikriitikoiden kansalli sella palkinnolla 2020, 
ja nyt myyntimenestys julkaistaan myös suomeksi.

Ma 11.4. klo 17–18  
Anton Monti: Mafia ja Italia
Maailman vaarallisimmaksi kutsutun rikollis-
järjestön ’ndranghetan juuret ulottuvat satojen 
vuosien päähän. Vuonna 2021 uutisotsikoissa oli 
kaikkien aikojen suurin mafiaoikeudenkäynti, jossa 
syy tettynä oli satoja sen jäseniä. Calabrialaisen 
’ndranghetan menestys perustuu ennen muuta 
käsitykseen järjestön kunniallisuudesta – käsityk-
sen jakavat niin sen kymmenet tuhannet jäsenet 
kuin aivan tavalliset italialaisetkin. Mistä kaikesta 
mafioista tuntemattomimman menestyksessä on 

kyse, ja mitä se kertoo Italiasta? Suomalais-italia-
laisen tietokirjailija Anton Montin teos oli vuoden 
2021 suosituimpia tietoteoksia.

Ma 9.5. klo 17–18  
Lea Pulkkinen
Omakuvaksi mielletään yleisimmin kuvataiteilijan 
itsestään maalaama tai piirtämä muotokuva. Mutta 
millainen on tutkijan kirjallinen omakuva? Lea 
Pulkkinen hahmottelee sitä tuoreessa omaelämä-
kerrassaan totunnaisen elämäkaariajattelun sijaan 
jänteenä, joka koostuu lukuisista toisiinsa limitty-
vistä säikeistä. Pulkkinen on Jyväskylän yliopiston 
professori emerita ja noussut alansa huipulle psy-
kologiassa ihmisen kehitystä lapsesta keski-ikään 
seuranneen tutkimuksensa ansiosta.

KIRJALLISUUSPIIRIN VETÄJÄT 2022
FM Mirjam Ilvas on S&S:n kustantaja. Tyypillinen 
humanisti kukoistaa kirjojen kustantamisen parissa, 
rakastaa museoita ja laadukkaita tv-sarjoja.
FM Nina Paavolainen on Teoksen toimitusjohtaja,  
joka kirjallisuuden lisäksi nauttii muun muassa 
merel lä olosta – kuivalla maalla myös juoksemi-
sesta ja ruoanlaitosta.

Kirjallisuuspiiri järjestetään Metsätalon salissa 1  
ja ne lähetetään myös suoratoistona.

KESKUSTELUJA  
TIEDEKULMASSA
Tiedekulman kevään Haloo, Suomi! -keskustelu-
sarjassa äänessä ovat muun muassa demokratian, 
talouden, politiikan ja identiteettien tutkimuksen 
asiantuntijat, jotka käsittelevät nykyistä keskustelu-
ilmapiiriä ja poliittisia kysymyksiä ajankohtaisten 
aiheiden kautta. Sarjassa kuullaan muun muassa:

Ti 1.2. klo 17 Haloo, politiikka!
Asiantuntijat pohtivat, miten politiikan murros 
vaikuttaa kansalaisten osallistumiseen ja luotta-
mukseen päättäjiä kohtaan. Keskustelemassa ovat 
Veikko Isotalo, Marko Junkkari ja Jenni Karimäki. 
Keskustelun juontaa Jari Hanska.

To 10.2. klo 17 Polarisaatio? Dialogi!
Asiantuntijat pohtivat, miten ja miksi vuorovaiku-
tus rakoilee yhteiskunnassa, erilaisissa ryhmissä 
sekä yksilöiden tasolla, ja miten sosiaalinen media 
vaikuttaa keskusteluiden kärjistymiseen. Keskus-
telemassa ovat Antti Gronow, Anniina Leiviskä ja 
Teemu Pauha, etähaastattelussa Katri Saarikivi. 
Keskustelun juontaa Ville Blåfield.

Tilaisuudet lähetetään suoratoistona  
Tiedekulmasta.

TIETOKIRJAKLUBI
Tietokirjaklubeilla perehdytään monipuolisesti 
tietokirjatyyppeihin ja -kirjailijoihin. Tietokirjallisuus 
kattaa 80 % kirjamarkkinoista, ja Helsingin yliopisto  
on suurin tietokirjallisuuden sisällöntuottaja. Tieto-
kirjaklubin ohjelman ovat suunnitelleet tieto kirjalli-
suuden professori, humanistisen tiedekunnan 
dekaani Pirjo Hiidenmaa ja professori emeritus 
Markku Löytönen.

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

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

Ti 24.5. Minna Huotilainen: Uni ja unettomuus.

Tietokirjaklubit järjestetään Metsätalon salissa 1  
ja ne lähetetään myös suoratoistona.

TIEDEKLUBI
Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) klubi- ja 
podcastsarja jatkuu keväällä 2022, ja Alumni yhdistys 
on jälleen mukana yhteistyössä. Epidemiatilan tees-
ta riippuen tilaisuudet järjestään joko keskustan 
ravinto loissa tai pelkästään nauhoitettuina pod-
casteina. Tiedotamme tapahtumista lisää yhdistyk-
sen verkkosivuilla, kun kevään ohjelma varmistuu.

Alumniyhdistyksen tiedeluentojen ohjelma täydentyy kevään mittaan. 
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa alumniyhdistys.fi/ohjelma. K
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KULTTUURITREFFIT
Su 20.3. klo 16  
SibeliusAkatemian sinfoniaorkesteri  
ja Pekka Kuusisto
Musiikkitalon Konserttisali, Mannerheimintie 13a

Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesterin kevään kon-
sertissa Maailma meissä kuullaan Edvard Griegin 
Morgenstemning (Peer Gynt), Samuel Barberin 
Viulukonsertto, Louise Farrencin 2. Sinfonia ja 
Jean Sibeliuksen Pohjolan tytär.

Ohjelma on saanut inspiraationsa konsertin 
johta van kapellimestariopiskelija Aliisa Neige  
Barrièren elämän ajanjaksoista ja muotoutuu 
kokonai suudeksi dramaturgian ja ritualisoinnin 
kautta. Se symboloi ihmisen monimuotoisuutta, 
kuinka meidän jokaisen yksilöllisyys on monien 
tapahtumien summa ja koko ajan muuttumassa: 
meissä kaikissa elää maailma. Barberin viulu-
konserton solistina esiintyy Pekka Kuusisto.

Alumniyhdistys on varannut konserttiin 80 
paikkaa, ja alumnilipun hinta on 18 € (ovh. 28 €). 
Liput tulee lunastaa 20.2. mennessä, ja tarkemmat 
ilmoittautumis- ja lunastusohjeet löytyvät Alumni-
yhdistyksen verkkosivuilta.

Ti 5.4. klo 19  
Hz/HUNT ja Tanssin talo
Tanssin Talo, Kaapeliaukio 3

Helmikuussa avautuvan Tanssin talon upouuden 
Erkko-salin lavalla nähdään klassikon ja kanta-
esityksen yhdistelmä, Tero Saarinen Companyn 
kahden teoksen esitys Hz/HUNT. Ennen esitystä 
on tarjolla kaksi tutustumiskierrosta Tanssin taloon 
klo 17.40 ja 18 (mukaan mahtuu 50 nopeinta),  
ja esityksen jälkeen on vuorossa kaikille avoin  
yleisökeskustelu.

Johanna Nuutisen Hz (Hertsi, 2022) on moni-

ajankohtaisille aiheille ja kartoittavat ARS-näytte-
lyiden historiaa.

Alumniyhdistys järjestää ARS22-näyttelyyn  
kolme opastettua kierrosta: 21.4. klo 17  
(suomeksi ja ruotsiksi) ja klo 18.15 (suomeksi). 
Liput Kiasmaan (0–18 €) maksetaan itse paikan 
päällä. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan Alumni-
yhdistyksen verkkosivuilla.

La 14.5. klo 19  
Kulttuuritreffit: Hamlet
Kansallisteatteri, Läntinen teatterikuja 1

Maailma on nyrjähtänyt, mennyt sijoiltaan.  
Nuoriso on saamassa perinnökseen vain kaaosta  
ja valheita. Olla vai ei? Siitä on nyt kyse.

Suomen Kansallisteatteri viettää 150-vuotis-
juhlavuottaan vuonna 2022, ja juhlavuoden avaa 
uusi sovitus William Shakespearen Hamletista.  
Ohjaaja Samuli Reunasen ja kirjailija-dramaturgi  
Aina Bergrothin sovitus luotaa sukupolvelta 
toiselle periytyvän trauman seurauksia. Esityksen 
nimiroolissa nähdään karismaattinen pop-prinssi 
Olavi Uusi virta, jonka vastavoimaksi Ofeliana  
kohoaa Fanni Noroilan vahva ja omaääninen  
taiteilijapersoona.

Alumniyhdistys on varannut esitykseen 100 
paikkaa permannon parhailta paikoilta. Alumniliput 
maksavat 36 € (ovh. 49 €). Liput tulee lunastaa 
14.4. mennessä, ja tarkemmat ilmoittautumis-  
ja lunastusohjeet löytyvät Alumniyhdistyksen 
verkko sivuilta.

Osallistuminen Kulttuuritreffeille  
edellyttää ilmoittautumista.  

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan  
osoitteessa alumniyhdistys.fi/ohjelma.

YLIOPISTOTAPAHTUMAT
Ke 9.2. klo 17 
Thomas Wilhelmsson ja yliopistouudistus
Metsätalo 1 ja suoratoisto

Vuoden 2010 kiistellyn yliopistouudistuksen 
oli tarkoitus lisätä yliopistojen autonomiaa, 
mutta se ajoikin osan yhteisöstä barrika-
deille. Tuolloin Helsingin yliopiston rehtorina 
toiminut Thomas Wilhelmsson kertoo oman 
näkemyksensä uudistuksen etenemisestä ja 
taustoista tuoreessa teoksessaan Yliopisto-
uudistus.

Alumniyhdistyksen keskustelutilaisuudes-
sa Wilhelmsson kertoo uudistuksesta tuol-
loin HYYn pääsihteerinä toimineen Katariina 
Styrmanin haastattelemana. Jäsenet voivat 
tilata Yliopistouudistus-kirjan 13.2. saakka  
jäsenetuhintaan 23 € (ovh 32 €) Gaudeamuk-
sen verkkokaupasta koodilla TALVIETU22.

To 5.5. klo 16 
Kestävyys ja vastuullisuus yliopistolla  
– mitä alumnit voivat tehdä?
Paikka vahvistetaan myöhemmin

Helsingin yliopisto linjaa tuoreessa stra-
tegiassaan, että se on edelläkävijä kestä-
vyyden ja vastuullisuuden edistämisessä 
vuonna 2030. Kunnianhimoiset tavoitteet 
eivät kuitenkaan toteudu ilman konkreettisia 
toimia. Yliopiston uusi Kestävyys ja vastuul-
lisuus -oh jelma kokoaa yhteen yliopiston 
kestävyys- ja vastuullisuustoimia ja -tavoit-
teita vuosille 2022–2024.

Tule mukaan kuulemaan, millaisia toimia 
yliopisto on keväällä hyväksyttävässä ohjel-
massaan linjannut ja keskustelemaan, miten 
myös alumnit voivat kantaa kortensa kekoon.

muotoisesti aisteja ruokkiva syväsukellus ääni-
aaltoihin, missä merten äänisaaste toimii meta-
forana nykyajan ärsyketulvalle. Ylistetty ja yli 
10 vuotta maailmaa kiertänyt Tero Saarisen 
HUNT taas on yksi Igor Stravinskyn Kevätuhrin 
merkittävim mistä nykytulkinnoista, jonka Saarinen 
siirtää nyt kah delle uudelle tanssijalle (5.4. lavalla 
Auri Ahola).

Alumniyhdistys on varannut esitykseen 80 
paikkaa permannon parhailta paikoilta. Alumniliput 
maksavat 54 € / 46 € (ovh. 57 € / 49 €).  
Liput tulee ostaa verkosta 11.2. mennessä, ja 
tarkem mat ilmoittautumis- ja lunastusohjeet  
löytyvät Alumniyhdistyksen verkkosivuilta.

To 21.4. klo 17 ja klo 18.15  
ARS22
Kiasma, Mannerheiminaukio 2

Nykytaiteen suurkatselmus ARS22 on kymmenes 
näyttely vuodesta 1961 järjestetyssä näyttely-
sarjassa. ARS-näyttelyt ovat kautta vuosi-
kymmenten tuoneet yleisön koettavaksi nyky taiteen 
uusimpia virtauksia. ARS22-näyttelyssä on esillä tä-
män hetken mielenkiintoisimpia tekijöitä ja teoksia.

Kiasman kaikkiin kerroksiin ulottuva näyttely 
esittelee kattavasti ajankohtaisinta kansainvälistä 
nykytaidetta ja uusia ARS22-näyttelyyn tilattuja 
teoksia. Ensimmäistä kertaa ARS-näyttelyssä on 
mukana avainteoksia eri vuosikymmeniltä 1960- 
luvulta alkaen. Ne luovat historiallisen taustan  

https://www.alumniyhdistys.fi/ohjelma/


R
A

JA
V

A
R

T
IO

L
A

IT
O

S

ALUMNIYHDISTYS | JÄSENLEHTI 202234 ALUMNIYHDISTYS | JÄSENLEHTI 2022 35

To 3.3. klo 17–19 
Heureka, Tiedepuisto 1

Heurekan uudessa näyttelyssä Katastrofien  
keskellä rakennetaan yhdessä kriisinkestävyyttä 
pelimäisillä näyttelykohteilla ja kohdataan luonnon-
voimia videotaideteoksina. Kuinka katastrofi-
apu kuljetetaan yhdessä perille? Miten korjataan 
vaurioitunut kaupunki, kun yhteistä kieltä ei ole? 
Koko perheelle sopiva interaktiivinen näyttely tuo 
esiin tapoja, joilla yhteistyö saadaan toimimaan ja 

rakennetaan keskinäistä luottamusta.
Videoprojisoinnit on suunnitellut unkarilainen  
László Zsolt Bordos, jonka teoksiin kuuluu mm. 
Tuomio kirkon julkisivu LUX Helsingissä. 

Tilaisuuden alustaa Heurekan toimitusjohtaja  
ja Alumni yhdistyksen valtuuskunnan jäsen Mikko  
Myllykoski. Mukaan alustukseen mahtuu 100 henki-
löä. Liput Heurekaan (0–22 €) maksetaan itse  
paikan päällä. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
Alumni yhdistyksen verkko sivuilla.

ALUMNIGOLF VII
Ke 1.6.  
Paikka vahvistetaan myöhemmin

Perinteinen AlumniGolf on ollut parin vuoden tauol-
la, ja nyt on korkea aika päästä taas pelaamaan 
kiertopalkinnon, pari- ja erikois kilpailun voitosta! 

Näin pelattiin viimeksi 
AlumniGolf VI pelattiin 28.5.2019 Espoon Golf-
seuran vanhalla kentällä. Kilpailu keräsi 40 kisaili-
jaa. Pääkilpailuna oli henkilökohtainen pistebogey 
täysin tasoituksin. Lisäksi pelattiin kaksihenkisin 
joukkuein best ball -kisa. Erikoiskisoina olivat 
”lähim mäksi lippua” ja ”suorin draivi”. Kisan jälkeen 
nautittiin lounasta asiaan kuuluvin virvokkein.

Kiertopalkintoon sai viidentenä nimensä Johan  
Karlsson Hirsala Golfista pelaten 38 pistettä. 
Lisäk si tasoitukseensa pelasivat Ilkka Heiskanen ja 
Nils-Henrik Wasenius, jonka lahjoittamasta Nissen 
maljasta kisailivat yli 70-vuotiaat. Best ball -kisan 
voittivat Johan Karlsson ja Nils-Henrik Wasenius 47 
pisteellä. Parhaan scratch-tuloksen löi Mika Suikki.

AlumniGolf VII tullaan pelaamaan uusin tuulin, 
jos pandemia suo yhteisen lounaan ja jälkipelien 
merkeissä. Kiertopalkinnosta pelataan kaikkien 
osallistujien kesken. Myös erikoiskilpailuja on, ja 
Nissen maljasta pelaavat yli 70-vuotiaat. Pari-
kilpailu ja pelattavat teet voivat saada uusia  
piirteitä. Miten - tähän kaivataan pelaajien  
mielipiteitä. Laittakaa mietteitä osoitteeseen  
jaakko.suomela@kolumbus.fi, niin pelimuodot  
selviävät kevään AlumniGolf VII -kutsuun  
mennessä. Myös kisapaikan valinnasta saa vielä 
esittää ehdotuksia järjestäjille!
 
Ilmoittaudu mukaan Alumniyhdistyksen  
verkkosivuilla, pelipaikat tulevat  
myöhemmin myyntiin Alumnikaupassa.
Tapahtumaan ovat tervetulleita niin  
alumnit kuin yliopiston henkilökuntakin.

Jaakko Suomela
AlumniGolf-vastaava

Tietojenkäsittelytieteen alumni

ALUMNI & LAPSI: TIEDEKESKUS HEUREKA

Alumniyhdistys aloittaa vuonna 2022 yhdessä 
Helsingin yliopiston kanssa toivotun kampusretkien 
sarjan. Retkien aikana tutustutaan kullakin kampuk-
sella tehtävään tutkimukseen, sen opiskelijoihin ja 

ALUMNI AFTERWORK
Ke 23.3. ja ti 3.5. klo 17  
Paikat ilmoitetaan myöhemmin

Pari kertaa lukukaudessa järjestettävät uudistetut 
Alumni Afterworkit tarjoavat mahdollisuuden kuulla 
ajankohtaisia terveisiä yliopistolta ja tavata muita 
alumneja matalalla kynnyksellä lasillisen äärellä.

Afterworkit järjestetään ravintoloissa, joilla on 
vahva kytkös yliopistoon tai opiskelijaelämään. 
Alumneille on varattu pientä naposteltavaa ja oma 
nurkka tai kabinetti, jossa illan vierailija kertoo 
meille tapaamisen aluksi jonkin yliopistoyhteisön 
tahon tai ajankohtaisen hankkeen kuulumisia. Sen 
jälkeen on luvassa vapaata kuulumisten vaihtoa ja 
seurustelua illan aiheesta tai aiheen vierestä niin 
vanhojen kuin uusienkin alumnituttujen kanssa.

NAUTILUKSESTA ARANDAAN
Ti 17.5. klo 17–18 
Tiedekulma

Nautiluksesta Arandaan – suomalaisen meren-
tutkimuksen tarina kuvaa merentutkimusta ja sen 
vaiheita yli sadan vuoden ajalta. Kiinnostavat tarinat, 
sattumukset ja valokuvat elävöittävät merentutki-
muksen suurta tarinaa. Kirja seuraa etenkin Meren-
tutkimuslaitosta, joka oli merkittävä toimija koko 
Itämeren alueella kunnes lakkautettiin 2008. Meren 
tutkimus kuitenkin jatkuu, ja pitkäjänteisellä tutki-
mustiedolla on suuri merkitys yrittäessämme ym-
märtää mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksia meriin.

Alumniyhdistyksen ja John Nurmisen säätiön 
järjestämässä keskustelutilaisuudessa merentutki-
muksesta ja sen merkityksestä keskustelevat kirjan 
toimittaneet Merentutkimuslaitoksen viimeinen 
ylijohtaja, professori emerita Eeva-Liisa Poutanen 
ja meribiologian dosentti Juha-Markku Leppänen.
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tiedekuntien edustajiin sekä kiinnostaviin kohteisiin 
kampuksella. Kampusretkien sarja alkaa keväällä 
2022 Viikistä – tarkempi ajankohta ja muut tiedot 
julkaistaan pian yhdistyksen verkkosivuilla.

KAMPUSRETKET ALKAVAT
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HELSINGIN YLIOPISTON 
ALUMNI RY:N  
VUOSIKOKOUS 
Ke 16.11. klo 17  
Paikka vahvistetaan myöhemmin 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
11 §:ssä mainitut asiat sekä yhdistyksen sääntö-
jen muuttaminen. Vuosikokousmateriaaleihin  
voi tutustua yhdistyksen toimistolla ja osin myös 
verkkosivuilla. Kokouksen jälkeen on ohjelmassa 
tarjoilua. Ilmoittaudu mukaan ja vaikuta!

NORDIC BUSINESS FORUM 
Tike 20.–21.9.  
Paikka vahvistetaan myöhemmin 

Tämän vuoden Nordic Business Forumin  
teemana on Future-Focused Leadership. Pää-
esiintyjinä ovat mm. kirjailijat Yuval Noah Harari 
ja Rutger Bregman, Harvard Business Schoolin 
professori Amy Edmondson ja INSEADIN  
professori Erin Meyer.

Alumniyhdistyksen itsenäisesti järjestetyssä  
NBF live stream -tilaisuudessa voit seurata 
huippu  puhujien esityksiä muiden alumnien seu-
rassa. Tapahtumaan on rajallinen määrä paikkoja.

Tarkemmat tiedot syksyn 2022 tapahtumista ja ilmoittautumisohjeet  
päivitetään loppukeväästä osoitteeseen alumniyhdistys.fi/ohjelma.
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STUDIA GENERALIA –  
SIVISTYKSEN KEVÄT

To 10.3., 17.3. ja 24.3. klo 17 
Tiedekulma 

SIVISTYS NÄKYY SYDÄMISSÄ ja tavassa kohdella 
lähimmäisiä. Joskus se kumpuaa luonnostaan, 
toisinaan sitä täytyy opetella. Se on arkisia 
valinto ja ja vaikuttavia tekoja.

Sivistys kuuluu juhlapuheissa, mutta kaihtaa 
tarkkoja määrittelyjä. Silti se on yksi yliopiston ja 
yhteiskunnan kulmakiviarvoista. Onhan yliopis-
ton tärkein tuote omilla aivoillaan ajatteleva 
– sivistynyt – ihminen, joka astuu luentosaleista 
yhteiskuntaan ja kehittää sitä.

Mitä sivistys pohjimmiltaan on? Yliopistolla 
uskomme, että se on ainakin tietoa – ja taitoa 
käyttää tietoa hyvään.

HELSINGIN YLIOPISTON Studia generalia -luento-
sarja pureutuu tänä keväänä sivistykseen. 
Luennoille otetaan yleisöä kulloinkin vallitsevien 
koronarajoitusten mukaisesti. Ne striimataan 
suorana ja niistä voi nauttia myös tallenteina. 
Studia generalia on yliopiston tiedelahja meille 
kaikille: tutkittua tietoa ymmärrettävässä muo-
dossa. Luennot ovat kaikille avoimia ja maksut-
tomia. Tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa  
helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/ 
avoin-yliopisto/studia-generalia.

TAPAHTUMIEN 
ILMOITTAUTUMIS
KÄYTÄNNÖT

ALUMNIYHDISTYS JÄRJESTÄÄ yhdessä 
eri yhteistyökumppaneiden kanssa 
yli 50 tapahtumaa vuodessa. Tilai-
suuksien koko vaihtelee, ja joihinkin 
tapahtumiin mahtuu mukaan vain 
pieni määrä alumneja. Tämän vuoksi 
kaikkiin Alumniyhdistyksen tapahtu-
miin tulee ilmoittautua etukäteen, 
ellei ohjelmassa toisin mainita. Näin 
varmistetaan, että mahdollisimman 
moni alumni mahtuu mukaan ja että 
tiedotus tapahtumien käytännöistä,  
oheisohjelmasta ja mahdollisista 
muutoksista tavoittaa kaikki osallistu-
jat. Kulttuuritapahtumiin, joihin lunas-
tetaan liput omatoimisesti, on myös 
ilmoittauduttava, jotta liput päätyvät 
oikeille henkilöille ja tiedotus tavoit-
taa kaikki osallistujat.

ILMOITTAUTUMINEN TAPAHTUU Alumni-
yhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa  
alumniyhdistys.fi/ohjelma kunkin 
tapahtuman omalta sivulta löytyvällä 
lomakkeella – tarvittaessa voit myös 
olla yhteydessä suoraan toimistoom-
me. Alumniyhdistyksen tapahtumiin 
on pääsääntöisesti mahdollista ilmoit-
taa mukaan myös seuralainen (avec) 
joka ei ole yhdistyksen jäsen, mutta 
erityisesti pienempien tapahtumien 
kohdalla tämä mahdollisuus saattaa 
olla rajallinen. Jos tapahtuma on 
ehtinyt tulla täyteen, voit ilmoittautua 
varasijalle – saat tällöin automaatti sen 
ilmoituksen jos paikkoja vapautuu, 
ja sinun on vahvistettava paikkasi 
viestis sä mainitun ajan kuluessa.

TAPAHTUMIEN JÄLKEEN osallistujille 
lähetetään palautekysely sähkö-
postitse – toivottavasti sinulla on 
aikaa vastata! Yhdistyksen toimisto 
seuraa palautetta tiiviisti, ja pyrimme 
sen avulla kehittämään tapahtuma-
tarjontaamme entistäkin paremmaksi.

Perjantai 21.10. klo 18
Paikka vahvistetaan myöhemmin

Alumniyhdistyksen syksy huipentuu jälleen perinteiseen Alumnijuhlaan.  

Luvassa on herkullista ruokaa ja juomaa, sopivasti ohjelmaa, Vuoden Alumnin 

2023 valinta, musiikkia ja seurustelua. Tule mukaan nauttimaan iloisesta 

tunnelmasta ja nostamaan malja Yliopistolle ja Alumniyhdistykselle!

ALUMNIJUHLA

https://www.alumniyhdistys.fi/ohjelma/
https://www.alumniyhdistys.fi/ohjelma/
https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/studia-generalia
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SEIKKAILU JOLLA  
ON TARKOITUS

ALUMNIMATKAT

Färsaaret (Føroyar) on Tanskalle kuuluva itse-
hallinnollinen saariryhmä, jonka parlamentti  
Løgting on yksi maailman vanhimmista. Saarten 
väestö polveutuu viikingeistä, jotka tulivat saarille 
noin vuonna 850. Färsaarten poikkeuksellisen rikas 
tarinankerronta-, laulu- ja tanssiperinne ovat aina 
kiinnostaneet Pohjoismaiden tutkijoita. Matkalla 

Keväisen Italian-matkan 20.–24.4.2022 pää-
kohteena on Bolognan yliopisto, jota pidetään 
Euroopan vanhimpana. Perustamisvuoden  
taustalla on Bolognan yliopiston 1888 tekemä  
päätös ajoittaa yliopiston perustaminen vuoteen 
1088, jotta voitiin viettää yliopiston 800-vuotis-
juhlaa. Yliopistolle on myös erityistä, että sitä 
johtivat aina vuoteen 1742 saakka opiskelijat. 
Opiskelija järjestöt sekä palkkasivat että erottivat 
professorit. Tästä ja Bolognan yliopiston muusta 

TULEVAT ALUMNIMATKAT 
Aiemmin suunniteltuja kaukomatkoja on 
lykätty ja pyrimme toteuttamaan ne uusina 
päivämäärinä. Uusia matkoja suunni- 
tellaan syksylle ja talvelle 2022–2023.  
Tiedotamme matkakohteista enemmän,  
kun matkoja on jälleen mahdollista ja  
mielekästä järjestää turvallisesti.  
Lue lisää: alumniyhdistys.fi/matkat

Ikimuistoisia kokemuksia alumnien ja 
akateemisten asiantuntijoiden seurassa.

AIKAMATKA MEDICIEN VALTAKUNTAAN

POHJOISATLANTIN SAARIRYHMÄ

historiasta kertoo matkan asiantuntija, Euroopan 
historian professori Laura Kolbe. Bologna on 
tunnettu myös ainutlaatuisesta arkkitehtuurista 
ja legendaarisesta ruokakulttuurista. Modenassa 
tutustumme Italian ainutlaatuisimpaan yksityis-
omistuksessa olevaan autokokoelmaan The Righini 
Collectioniin. Barolon viinialueella Piemontessa 
vierailemme Riikka ja Jyrki Sukulan perheen 
viinitilalla. Matka päättyy Milanoon – designin ja 
muodin mekkaan.

Färsaarille 6.–11.6.2022 vierailemme museoissa, 
kirkoissa ja Tórshavnin yliopistossa (Fróðskapar-
setur Føroya). Merkittävässä osassa on kulttuuri-
keskus Pohjolan talo (Norðurlandahúsið). Tutus-
tumme myös Färsaarten ainut laa tui seesn luontoon, 
erityisesti sen kuuluisaan linnustoon ja mielenkiin-
toiseen kasvistoon. Matkalle osallistuu asiantuntija.

GRANDTOURS
Alumniyhdistyksen yhteistyökumppani Axtours jär-
jestää alumnimatkojen lisäksi GrandTours -elämys-
matkoja erityisen seikkailu- ja nautinnonhaluisille. 
Yhdistyksen jäsenenä voit hyödyntää erikseen 
sovittuja suotuisia ilmoittautumisehtoja näitä mat-
koja varatessa. Keväällä 2022 GrandTours järjestää 
mm. vaellusmatkan Kataloniaan ja matkan Ranskan 
samppanja-alueelle. Lue lisää: grandtours.fi

Seuraamme COVID19-tilannetta ja toimimme viranomaisten suositusten mukaisesti.  
Tiedustelut ja varaukset: alumni@axtours.fi tai puhelimitse 040 483 4950.

mailto:alumni@axtours.fi
https://www.alumniyhdistys.fi/matkat/
https://www.grandtours.fi/
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UNICAFELOUNAS – SÄÄSTÄ PÄIVITTÄIN 2–3 €

Opiskelijoiden perustama UniCafe on vuosikym-
menet varmistanut, että jokaiselle opiskelijalle on 
tarjolla terveellistä ruokaa edullisesti. Jäsenetuna 
saat lounaan henkilökuntahintaan 5,90–7,40 € 
(norm. 8,20–9,70 €) kaikissa UniCafen ravintolois-
sa. Edullisemman lounaskategorian vegaanivaih-
toehto on 5,80 €. Monipuolinen lounas sisältää 
pääruoan lisäksi juoman, leipäpöydän, lisäkesalaatit 
sekä valinnaisen kahvin, teen tai jälkiruoan. Koe 
opiskelu ajan nostalgiaa, syö maukas ja edullinen 
lounas ja seurustele sekä opiskelijoiden että yliopis-
ton henkilökunnan kanssa. Näytä kassalla sähköistä 
tai paperista jäsenkorttia hyödyntääksesi etua.

 
GAUDEAMUKSEN JULKAISUT 25 %

Helsingin yliopiston omistama Gaudeamus on yksi 
maamme johtavista tiedekustantamoista, joka 
palve lee koko suomalaista tiedeyhteisöä ja tietees-
tä kiinnostunutta laajaa lukijakuntaa. Gaudeamus 
julkaisee teoksia yhteiskuntatieteen, filosofian, 
humanististen tieteiden, ympäristön, talouden ja 
kasvatuksen aloilta. 

Jäsenetuna saat Gaudeamuksen verkko kaupassa 
kirjoista 25 % alennuksen normaalihinnoista. 
Vuoden aikana Gaudeamus tarjoaa myös erilaisia 
erikoisetuja. Näistä tarjouksista tiedotetaan yhdis-
tyksen verkkosivuilla, sähköpostitse ja sähköisessä 
jäsenkortissa. 

Verkkokaupassa jäsenalennuksen saa syöttämällä 
ostoskorissa jäsenetukoodin ALUMNI2022 kohtaan 
Kampanjakoodi ja painamalla Lisää kampanjakoodi 
-nappia. Tällöin alennettu hinta tulee näkyviin.  
Yli 60 €:n tilaukset toimitetaan postikuluitta.

MONIPUOLISIA  
JÄSENETUJA

YLIOPISTOLEHTI – SÄÄSTÄ 20 €

Yliopisto on aikakauslehti, joka esittelee Helsingin 
yliopiston 11 tiedekunnan ajankohtaista tutkimusta 
ymmärrettävästi ja kiinnostavasti, kotiin kannettu-
na. Vuonna 2019 Tiedeviestintäpalkinnon saanut 
Yliopisto-lehti sai kiitosta myös lukijatutkimuksessa 
2021: lehteä pidetään luotettavana, ammattitai-
toisesti tehtynä ja hyödyllisenä. Voit tilata Yliopis-
to-lehden jäsenetuhintaan 30 €/vuosikerta (norm. 
50 €). Tilaus maksetaan jäsenmaksun yhteydessä. 
Yksi Yliopisto-lehden numero postitetaan vuosit-
tain jäsenetuna kaikille yhdistyksen jäsenille. 

SKS:N KIRJAT 25 %

SKS Kirjat on tietokirjallisuuteen erikoistunut 
kustantamo, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1831 
asti. SKS Kirjat ja Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seura keskittyvät julkaisemaan etenkin historiaan, 
kansanperinteeseen, kieleen ja luontoon liittyvää 
kiinnostavaa kirjallisuutta.

Alumniyhdistyksen jäsenenä saat SKS:n 
normaali hintaisista kirjoista 25 % alennuksen kirja-
kauppa Tiedekirjassa (Snellmaninkatu 13, Helsinki) 
ja SKS:n verkkokaupassa (kirjat.finlit.fi). Kirja-
kauppa Tiedekirjassa saat alennuksen esittämällä 
Alumni yhdistyksen jäsenkortin. SKS:n verkko-
kaupassa saat alennuksen käyttämällä ostoskorissa 
kampanja koodin ALUMNIETU. postitse asiakaspavelu@ulkopolitiikka.fi tai osoit-

teessa ulkopolitiikka.fi/tilaus-lehti.  
Mainitse tilatessasi Alumniyhdistyksen jäsenyy-
destä. Lehteä julkaisee Ulkopoliittinen instituutti, 
joka järjestää kansainvälisiä suhteita ja Euroopan 
unionia käsitteleviä keskustelutilaisuuksia ja semi-
naareja, joista osaan on varattu kiintiö yhdistyksen 
jäsenille. Lisätietoja ajankohtaisista tapahtumista 
Alumni yhdistyksen verkkosivuilla.

SANOMAN AIKAKAUSLEHTIÄ JOPA 40 %

Sanoma Media Finland on julkaissut lehtiä Helsin-
gissä vuodesta 1889, jolloin Helsingin Sanomien 
edeltäjä Päivälehti perustetiin. Jäsenetuna saat 
Sanoma Median Lifestyle-lehtien määräaikaisista 
12 kuukauden tilauksista jopa 40 % alennuksen. 
Printtilehden lisäksi saat lukuoikeuden digilehtiin. 
Tilaus tehdään Alumniyhdistyksen verkkosivuilla. 
Vuoden aikana hintoihin saattaa tulla muutoksia, 
mutta alennusprosentti pysyy samana. Jokaiseen 
Lifestyle-lehtien tilaukseen liittyy digilehdet.fi-pal-
velu. Tarjous koskee seuraavia lehtiä: Aku Ankka, 
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.

ULKOPOLITIIKKALEHTI 20 %

Ulkopolitiikka on palkittu laatulehti, joka syventää 
kansainvälisestä politiikasta ja taloudesta käytävää 
keskustelua Suomessa. Jäsenetuna saat lehden 
tilauksesta 20 % alennuksen. Vuosikerran hinta on 
jäsenille 35 € (norm. 44 €). Tilaukseen sisältyy yksi 
vapaavalintainen aiemmin ilmestynyt numero sekä 
mobiililaitteille sopivan verkkolehden lukuoikeus. 
Tilaukset tehdään numeroon 09 432 7721, sähkö-

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN TUOTTEET 20 %

Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön 
tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville 
sukupolville. Säätiö on kulttuuriteoistaan palkittu  
tiedon välittäjä ja merellisen sisällön tuottaja. 
Säätiön hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa 
konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja 
ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. Työtä ohjaa-
vat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus. 

Alumniyhdistyksen yhteistyökumppanina John 
Nurmisen Säätiö tarjoaa normaali hintaisista 
verkkokaupan tuotteista 20 % alennuksen (pois 
lukien suolasaippua) ja kutsuja erilaisiin tilaisuuk-
siin. Näistä tiedotetaan yhdistyksen verkkosivuilla, 
sähköpostitse ja sähköisessä jäsenkortissa. Verkko-
kaupassa johnnurmisensaatio.fi/kauppa saat edun 
käyttämällä ostoskorin yhteydessä kampanja-
koodia ALUMNI2022. Koodi on voimassa vuoden 
2022 loppuun asti. →

mailto:asiakaspavelu@ulkopolitiikka.fi
https://www.digilehdet.fi/
https://ulkopolitiikka.fi/tilaus-lehti/
https://kirjat.finlit.fi/
https://johnnurmisensaatio.fi/kauppa/
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ALUMNI  
KANGAS KASSI
5 €

VANHA PALAA!  
KIRJA  
10 € 

ALUMNI  
PINSSI
10 €

SAT SAPIENTI  
SAMPPANJA 
LASI / 6 KPL
69 €

ALUMNIKAUPPA.FI
Alumniyhdistyksen verkkokaupassa on  

myynnissä alumnituotteita, kirjoja ja  
lippuja yhdistyksen tapahtumiin.

Hanki itsellesi tai lahjaksi tyylikkäät  
Sat sapienti -samppanjalasit, tai  

tunnusta väriä Alumniyhdistyksen pinssillä, 
kangaskassilla tai haalarimerkillä!

Kirjoja on tarjolla mm. Helsingin yliopistoon,  
Vanhan ylioppilastalon kulttuurikeskukseen,  
Vuoden Alumni 2016 Tuomari Nurmioon ja  

karttojen historiaan liittyen.

Sähköiset tuotteet, kuten tapahtumaliput, 
lähetetään tilauksen jälkeen sähköpostiisi.  

Muut tuotteet ovat noudettavissa 
Alumniyhdistyksen toimistolta – tarkista 

noutoajat alumnikaupasta oston yhteydessä.

EHDOTA JÄSENETUA 

Haluaisitko tarjota uutta jäsenetua? 
Jäsenedun tarjoaminen Helsingin 

yliopiston alumniyhdistyksen jäsenille 
on erinomainen mahdollisuus  

tavoittaa n. 6000 akateemisesti 
koulutettua henkilöä.

Ota yhteyttä: hy@alumniyhdistys.fi

Yhdistyksen jäsenetukumppanien 
tarjoamat jäsenedut päivittyvät vuoden 
aikana, joten hinnat saattavat muuttua. 

Tarkista ajankohtaiset edut ja hinnat 
yhdistyksen verkkosivuilta.

ANTIKVARIAATTI SOFIAN KIRJAVALIKOIMA 20 %

Helsingin yliopiston keskustakampuksen kainalossa  
osoitteessa Vuorikatu 5 sijaitsee yksi Helsingin 
vanhimmista antikvariaateista. Antikvariaatti Sofian 
myymälä tarjoaa sohvineen mahdollisuuden  
hengähtää kiireiden keskellä ja selailla rauhassa 
monipuolista kirjavalikoimaa. Katseltavaa riittää 
myös vaihtuvissa taidenäyttelyissä. Erilaiset tapah-
tumat tuovat kirjallisuudesta, tieteestä ja tutki-
muksesta kiinnostuneita yhteen ja mahdollistavat 
kohtaamisia ja keskusteluhetkiä.

Antikvariaatti Sofia haluaa tarjota laadukasta 
luettavaa Alumniyhdistyksen jäsenille sekä auttaa 
alumneja heidän kirjojensa kierrättämisessä uusille 
lukijoille. Jäsenetuna saat Antikvariaatti Sofian 
myymälän kirjoista 20 % alennuksen sekä vaihtu-
via alumneille suunnattuja tapahtumia ja erikois-
alennuksia.

RSO:N KONSERTTILIPUT 10 %

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) tekee yhdistyksen 
jäsenille vuosittain vaihtuvia tarjouksia. Alumni-
yhdistyksen jäsenenä saat normaalihintaiset 
kertaliput 10 % edullisemmin kaudella 2021–2022 
Musiikki talon konserttisalissa soitettaviin konsert-
teihin. Kauden 2021–2022 konserttien ohjelmat 
löytyvät RSO:n verkkosivuilta yle.fi/aihe/rso/ 
konsertit-kausi-2021-2022 ja kaikki kevätkauden 
2022 konsertit ovat nyt myynnissä. Mahdolliset 
yleisötapahtumia koskevat rajoitukset voivat vai-
kuttaa tapahtumien toteutumiseen.

Perjantaisarjan koko kauden 2022–2023  
alumni etu kausilipusta täsmentyy myöhemmin. 
Kausilippujen myynti kaudelle 2022–2023 käynnis-
tynee toukokuussa 2022.

LIPPUJA KANSALLISTEATTERIIN JOPA 35 %

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

tarkemmat ehdot osoitteesta unisport.fi.  
Kausikortilla on 7 päivän tyytyväisyystakuu ja 
tutus tumiskäynti on ilmainen.

Kausikortilla saat käyttöösi
•  5 kuntosalia ja yli 200 viikoittaista ryhmä-

liikuntatuntia
• Online-tunnit ja tallenteet
• palloilun rento- ja pelurivuorot
• varausoikeuden kausikorttiin kuuluviin palveluihin
•  yhden kuukauden maksuttoman lomavapaan 12 

kk:n kausikorttilaisille (ei koske AlumniFukseja)
•  maksuttoman kausikortin jäädytyksen palvelu-

ehdoissa mainituista syistä (esim. väliaikainen 
muutto).

Kausikortti AlumniFukseille – säästä 470 €
Alumniyhdistyksen AlumniFukseille UniSport tarjoaa 
erityisedun. Saat 12 kk kausikortin henkilöstö hintaan 
219 € (norm. 689 €). Mikäli valmistumi sestasi on 
kaksi vuotta tai vähemmän, olet AlumniFuksi. Yhden 
kuukauden maksuton loma vapaa 12 kk:n kausi-
korttilaisille ei koske AlumniFukseja. Esitä kassalla 
jäsenkortti sekä tutkintotodistus.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.  
Hinnat ovat voimassa 31.8.2022 asti.
Lisätiedot: unisport.fi.

UNISPORTIN KAUSIKORTTI – SÄÄSTÄ 140 €

UniSport on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston  
ja Hankenin yhteinen liikunta- ja hyvinvointi-
palveluorganisaatio, joka toimii kuudella yliopisto-
kampuksella. Kausikortilla liikut monipuolisesti 
viidellä eri kuntosalilla ja yli 200 viikoittaisella 
ryhmäliikuntatunnilla. Laajasta tuntivalikoimasta 
löydät sopivan lajin, olitpa sitten aloitteleva liikkuja, 
aktiivitreenaaja tai jotain siltä väliltä.

Jäsenetuna saat UniSportin kausikortin koko 
vuodeksi etuasiakashintaan 549 € (ovh. 689 €). 
Saat jäsenetualennuksen myös lyhyemmistä kausi-
korteista sekä puolipäiväkorteista, katso hinnat ja 

mailto:hy@alumniyhdistys.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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ALUMNIRYHMÄT
Alumniryhmät ovat Helsingin yliopiston aiempien opiskelijoiden perustamia itsenäisiä oppiala- 

tai aihekohtaisia ryhmiä, jotka toimivat yhteistyössä Alumniyhdistyksen kanssa. Alumni ryhmät 

voivat muodostua tiettyä oppialaa opiskelleista, tietyllä vuosikurssilla opiskelleista tai tietystä 

aiheesta kiinnostuneista alumneista. Alumniryhmät voivat olla rekisteröityjä yhdistyksiä tai 

rekisteröimättömiä yhteisöjä. Osa ryhmistä on maksuttomia ja osalla on jäsenmaksu, jonka voit 

maksaa Alumniyhdistyksen jäsenmaksun yhteydessä. Joidenkin maksullisten ryhmien kohdalla 

on mahdollista valita myös ryhmän ja Alumniyhdistyksen edullinen kaksoisjäsenyys.

Lue lisää: alumniyhdistys.fi/alumniryhmat

BIOTEKNIIKAN ALUMNIT -ryhmän 
tarkoitus on ylläpitää bioteknii-
kan alumnien välistä yhteyden-
pitoa, mahdollistaa alumnien ja 
nykyisten opiskelijoiden välinen 
yhteydenpito ja tukea yhteyksiä 
työnantajien, alumnien ja nykyis-
ten opiskelijoiden välillä. Ryhmällä 
ei ole jäsenmaksua, ja siihen voi 
liittyä kuka tahansa Helsingin yli-
opistossa tai HEBIOT-koulutusoh-
jelmassa biotekniikkaa opiskellut.

HELSINGIN YLIOPISTOMUSEON 

YSTÄ VÄT (HYMY) Ryhmä kaipaa 
uutta vetäjää. Lue lisää osoit-
teesta alumniyhdistys.fi/ 
alumniryhmat.

HELSINGIN YLIOPISTON  

PROFESSORIEN PUOLISOT RY 
järjestää jäsenistölleen esitelmä-
tilaisuuksia, tutustumiskäyntejä 
ja retkiä sekä toimii Helsingin 
yliopiston ja sitä lähellä olevien 
yhteisöjen parhaaksi. Yhdistys on 
perustanut Helsingin yliopistoon 
oman nimikkorahastonsa, josta 
vuosittain tuetaan stipendein 
vammaisopiskelijoita. Jos olet 
sekä Professorien puolisot ry:n 
että Alumniyhdistyksen jäsen, voit 
maksaa kaksoisjäsenmaksun 51 €, 

joka sisältää sekä Alumniyhdis-
tyksen että Professorien puolisot 
ry:n jäsenmaksun (säästät 8 €).

HISTORIAALUMNIT / HISTORIA 

ALUMNER on historia-aineita opis-
kelleiden alumnien yhdistys, joka 
edistää alumnien yhteydenpitoa 
ja verkostoitumista sekä järjestää 
jäsenilleen tapaamisia ja yhteis-
toimintaa historian oppiaineiden 
ja opiskelijajärjestöjen kanssa.

HYYSENIORIT RY:N tarkoituksena 
on olla Helsingin yliopiston yliop-
pilaskunnan, sen puheenjohtajien 
ja varapuheenjohtajien, hallituk-
sen jäsenten ja toimihenkilöiden 
sekä HYY Yhtymän hallituksen ja 
toimihenkilöiden tehtävissä toi-
mineiden yhdyssiteenä. Seniori-
yhdistyksen jäseneksi voivat 
liittyä yllä mainituissa tehtävissä 
toimineet tai muuten aktiivises-
ti HYY:n toiminnassa mukana 
olleet henkilöt. Yhdistyksellä 
on noin 100 jäsentä. Jos haluat 
olla sekä HYY Seniorit ry:n että 
Alumniyhdistyksen jäsen, voit 
maksaa kaksoisjäsenmaksun 
51 €, joka sisältää sekä Alumni-
yhdistyksen että HYY Seniorit 
ry:n jäsenmaksun (säästät 8 €).

ovat tervetulleita liittymään ryh-
mään. Ryhmän jäsenille tiedote-
taan säännöllisesti promootioihin 
liittyvistä asioista. Lisäksi ryhmä-
läisillä on mahdollisuus jakaa 
osaamistaan tuleville promoo-
tiotoimikunnille. Ryhmällä on 
noin 160 jäsentä, jotka tavoittaa 
helpoiten Facebook-ryhmästä 
Promootion ystävät. Promootion 
ystävät toimii Alumniyhdistyksen 
tuella. Ei jäsenmaksua.

Alumniyhdistyksen nimissä 
laaditun hakemuksen johdosta  
maisteripromootioperinne 
on liitetty kansalliseen elävän 
kulttuuri perinnön luetteloon. 
Luettelo liittyy UNESCO:n 
aineettoman kulttuuriperinnön 
suojelemisen yleissopimukseen, 
ja sille pääsy on tunnustus pro-
mootioperinteen merkitykselle ja 
ainutlaatuisuudelle. 

SNÄF ALUMNER är till för personer, 
som tidigare varit aktiva i Svenska 
Nationer och Ämnesföreningar 
(SNÄf) styrelse och/eller delega-
tionsgrupp. Vi ordnar evenemang 
för våra medlemmar och hjälper 
upprätthålla kontakten mellan 
alumner. SNÄf Alumner sam- 
arbetar med Alumnföreningen vid 
Helsingfors universitet och fun-
gerar med dess stöd. Vi har ingen 
tilläggsavgift utöver medlems-
avgiften för Alumnföreningen.

SOC&KOMS VÄNNER R.F.  

Föreningen är en sammanhållan-
de länk mellan nuvarande och 
tidigare studerande, nuvarande 
och tidigare personal vid Svens-
ka social- och kommunalhögs-
kolan vid Helsingfors universitet, 
samt övriga personer som om-
fattar föreningens syfte. Förenin-
gen anordnar flera evenemang 
årligen. Föreningen har 150 
medlemmar. Medlemsavgiften är 
20 €. Ifall du vill vara medlem i 
både Soc&Koms vänner r.f. och 
Alumnföreningen vid Helsingfors 
universitet, kan du betala ett 
dubbelmedlemskap på 51 euro, 
vilket inkluderar medlemsavgif-
ten för såväl Alumnföreningen 
som Soc&Koms vänner r.f. (du 
sparar 8 €).

TKTALUMNI RY on vuonna  
2008 perustettu yhdistys, jonka 
tarkoitus on kerätä yhteen 
tietojenkäsittelytieteen, -opin 
ja datatieteen entiset opis-
kelijat. Järjestämme IT-alan 
aiheiden ympärillä tapahtumia 
yhdessä tietojenkäsittelytieteen 
osaston sekä yritysten kanssa. 
Tämän lisäksi pyrimme järjes-
tämään vapaa-ajan ohjelmaa 
jäsenistön toiveet huomioon 
ottaen. Toimin nan tavoitteina 
on verkostoitu minen ja oman 
osaamisen kehittäminen sekä 

KANSANTALOUSTIETEEN ALUMNIT 

HELSINGIN YLIOPISTOSSA RY on 
yhteisö Helsingin yliopistossa 
taloustiedettä opiskelleille. Yhdis-
tyksen tarkoituksena on ylläpitää 
Helsingin yliopiston kansan talous-
tieteen alumnien keskinäistä 
yhteydenpitoa ja tarjota luonteva 
ympäristö verkostoitumiseen, 
ylläpitää alumnien ja taloustieteen 
opiskelijoiden välistä yhteydenpi-
toa ja tukea yhteyksiä työelämän 
ja alumnien sekä nykyisten opis-
kelijoiden välillä. Yhdistyksellä on 
noin 400 jäsentä.

Jos haluat liittyä Kansantalous-
tieteen alumnit Helsingin yliopis-
tossa ry:n jäseneksi, ota yhteyttä 
Alumniyhdistyksen toimistoon. 
Vaihtoehtoisesti voit täyttää 
Alumniyhdistyksen sivuilta löy-
tyvän liittymislomakkeen (valitse 
Jäsenyys-välilehden kohdalla Kan-
santaloustieteen alumnit). Kan-
santaloustieteen alumnit suosit-
televat liittymistä myös Helsingin 
yliopiston alumniyhdistykseen.

PROMOOTION YSTÄVÄT  

Kaikki, jotka ovat toimineet 
Helsin gin yliopiston promootio-
toimikuntien jäsenenä, promoo-
tioiden officiant tina tai airuena 

vanhojen opiskelukavereiden 
tapaaminen.

Tapahtumista tiedotetaan 
yhdistyksen verkkosivuilla, 
Facebookissa (TKT-alumni 
ry) sekä Telegram-ryhmässä 
(TKT-alumni). Jäseneksi voivat 
liittyä ilmaiseksi kaikki Helsingin 
yliopistossa tietojenkäsittely-  
tai datatiedettä opiskelleet  
henkilöt ja henkilökunta, jotka  
kokevat itsensä alumniksi. TKT- 
alumni ry on sopinut yhteis-
työstä Alumniyhdistyksen kans-
sa. Lisää tietoa meistä löydät 
osoitteesta tkt-alumni.fi.

VOIMISTELULAITOSRYHMÄ  
Ryhmän tarkoituksena on 
ylläpitää Voimistelulaitoksella 
opiskelleiden alumnien välistä 
yhteydenpitoa ja tuoda esille 
voimistelulaitoksella tehdyn 
työn merkitystä koko suoma-
laiselle liikuntakasvatuk selle 
sekä korostaa liikunta- ja 
terveys kasvatuksen merki tystä 
hyvinvoinnille. Ryhmällä ei  
ole jäsenmaksua ja siihen  
voi liittyä kuka tahansa Hel-
singin yliopiston voimistelu-
laitoksella opiskellut voimis-
telunopettaja. Liittyminen 
tapahtuu Helsingin yliopiston 
alumniyhdistyksen verkko-
sivuilla tai ottamalla yhteyt tä 
yhdistyksen toimistoon. ■

Voimistelulaitosryhmä Historia-alumnit / Historia-alumner

https://www.alumniyhdistys.fi/alumniryhmat/
https://www.alumniyhdistys.fi/alumniryhmat/
https://tkt-alumni.fi/
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ALUMNI AMBASSADORIT ovat Alumni yhdistyksen 
jäseniä, jotka auttavat nykyisiä opiskelijoita työllisty-
mään jakamalla tietämystään ja tarjoamalla apua 
työelämän kysymyksiin oman kokemuksensa pohjal-
ta. Alumni Ambassadorit voivat vastata opiskelijoi-
den kysymyksiin, auttaa oman osaamisen tunnista-
misessa, vinkata työ- ja harjoittelupaikkoja tai esim. 
arvioida ansioluetteloita. Yhteydenpito tapahtuu 
sähköisesti LinkedIn- alustalla, jolloin osapuolet  
voivat olla yhteydessä missä ja milloin tahansa.

Alumni Ambassador -toiminta on nopeam paa  
ja kevyempää kuin perin teinen mento rointi: 
alumni ei sitoudu mihinkään pidemmäksi aikaa 
eikä häneltä vaadita tehtävään kouluttautumista. 
Ambassa doreille on vain kaksi vaatimusta: heillä 
täytyy olla LinkedIn- profiili ja heidän täytyy sitou-
tua vastaa maan saamiinsa kysy myksiin – vaikka 
sitten vain kertoa, että ”juuri nyt en ehdi auttaa”.

ALUMNIYHDISTYKSEN JÄSENILLÄ on paljon yliopisto-
yhteisölle hyödyllistä erityisosaamista. Jos haluat 
antaa aikaasi ja osaamistasi yhteisen hyvän käyt-
töön, tule tekemään akateemista vapaaehtoistyötä!

Tarjolla olevat tehtävät vaihtelevat tilanteen 
mukaan, mutta mahdollisuuksien kirjo on laaja: 
viime vuosina yhdistyksen jäsenet ovat tehne et 
yliopistolla sekä yhdistyksen toimistolla ja  

ILMOITTAUDU MUKAAN JA KERRO,  
millaista vapaaehtoistyötä olisit valmis 

tekemään nykyisten ja aiempien 
opiskelijoiden hyväksi ja yhdistyksen 

strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi! 
Katso tarkemmat tiedot ja täytä lomake 

osoitteessa alumniyhdistys.fi/ 
vapaaehtoistyo tai ota yhteyttä 

yhdistyksen toimistoon.

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU  
Alumni Ambassadoriksi osoitteessa  
alumni yhdistys.fi/urajatyo/alumni- 

ambassador-palvelu tai ota yhteyttä  
yhdistyksen toimistoon. Viime vuodet 

tauolla ollut mutta paljon uutta kiinnostus-
ta herättänyt palvelu polkaistaan vuonna 

2022 uudelleen käyntiin, ja uudet innokkaat 
alumnit ovat tervetulleita mukaan!

AMBASSADOR

tapahtumissa mm. strategista suunnittelua, yritys-
yhteistyötä, mentorointia, viestintää ja luennointia 
sekä kirjaamista, oikolukua ja rekisteripäivitystä. 
Jokaisesta tehtävästä on olemassa toimeksianto,  
työnkuvaus ja toteuttamistapa tiimi-, pari- tai 
yksilötyöskentelynä. Toimeen sitoudutaan aina 
kalenterivuodeksi, ja pyynnöstä siitä saa myös 
työtodistuksen.

AKATEEMISTA VAPAAEHTOIS TYÖTÄ

ALUMNI AMBASSADORIT 
OPISKELI JOIDEN TUKENA

Tutkittua tietoa 
jäsenetuhintaan

kauppa.gaudeamus.fi

Koko valikoimasta kampanjakoodilla: 

ALUMNI2022-25% 
normaalihinnoista
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https://www.alumniyhdistys.fi/vapaaehtoistyo/
https://www.alumniyhdistys.fi/urajatyo/alumni-ambassador-palvelu/
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yhteystiedot sekä mm. ohjeita ja 
tietoa yhdistyksen toiminnasta.
alumniyhdistys.fi

JÄSENLEHTI

Painettu jäsenlehti lähetetään 
kaikille Alumniyhdistyksen 
jäsenille vuoden alussa ja uusille 
jäsenille liittymisen yhteydessä. 
Jäsenlehdestä saat kokonais-
kuvan yhdistyksen toiminnasta 
sekä ajankohtaisia kuulumisia 
yliopistolta.

YLIOPISTOLEHTI

Alumniyhdistys tiedottaa toimin-
nastaan aina kevään ja syksyn 
alussa myös Yliopisto-lehden 

SEURAA 
VIESTINTÄÄMME

sivuilla. Yksi Yliopisto-lehden 
numero postitetaan vuosittain 
jäsenetuna kaikille yhdistyksen 
jäsenille.

SÄHKÖINEN JÄSENKORTTI

Jäsenkortilla voit todistaa  
olevasi Alumniyhdistyksen jäsen 
ja hyödyntää jäsenetujamme. 
Sähköisestä jäsenkortista löytyy 
sen lisäksi myös ajankohtaista 
tietoa mm. yhdistyksen tapah-
tumista ja eduista sekä hyö-
dyllisiä linkkejä. Lisää tietoa 
sähköisestä jäsenkortista ja 
latausohjeet löytyvät yhdistyk-
sen verkkosivuilta osoitteesta 
alumniyhdistys.fi/jasenyys/ 
sahkoinen-jasenkortti.

SOSIAALINEN MEDIA

Löydät Alumniyhdistyksen  
Facebookista, Instagramista, 
Twitteristä ja LinkedInistä.  
Facebookissa kerromme sekä 
yhdistyksen omista että toisi-
naan myös yhteistyökumppa-
neiden tulevista tapahtumista ja 
eduista, ja suljetussa Linked In-
ryhmässä jäsenet voivat keskus-
tella työstä ja urasta sekä jakaa 
toisilleen työpaikkavinkkejä.

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

ALUMNIAJATUSBLOGI JA  
JAKAMISEN ARVOINEN  
AJATUS

Alumniyhdistys jakaa noin 
kerran kuussa jäsenten miettei-
tä tieteestä, työstä ja elämästä 
Alumni Ajatus-blogissa sekä 
kiinnostavia tallenteita ja ajan-
kohtaisia keskusteluita otsikolla  
Jakamisen arvoinen ajatus.  
Tiedätkö sinä terävän kirjoittajan, 
jolla olisi sanottavaa ajankohtai-
sista asioista blogissamme?  
Ota yhteyttä toimistoomme!
alumniyhdistys.fi/blogi

TAPAHTUMAT

Alumniyhdistys esittäytyy mie-
lellään yliopiston ja yhteistyö-
kumppaneiden tapahtumissa 
sekä mm. eri alojen messuilla. 
Tiedätkö sinä tapahtumasta, 
jossa yhdistyksemme kannattaisi 
näkyä? Ota yhteyttä toimis-
toomme!

#FIKSUAPORUKKAA
@ALUMNIYHDISTYS

SÄHKÖPOSTIVIESTIT

Alumniyhdistys tiedottaa ajan-
kohtaisista asioista ensisijaisesti 
sähköpostitse. Sähköpostiviestit 
ovat tiiviitä, jotta näet yhdellä 
silmäyksellä, onko aihe sinua 
kiinnostava. Sähköpostit kohden-
netaan valitsemiesi kiinnostuk-
sen kohteiden perusteella, joten 
kannattaa varmistaa, että jäsen-
tiedoissasi olevat kiinnostuksen 
kohteet ovat ajan tasalla (ks. 
tarkemmin viereiseltä sivulta).

VERKKOSIVUT

Yhdistyksen verkkosivuilta 
löydät koko vuoden ohjelmatar-
jonnan ilmoittautumisohjeineen, 
jäsenedut ja -palvelut, toimiston 

VALITSE ITSE, MISTÄ  
AIHEISTA HALUAT VIESTEJÄ

ALUMNIYHDISTYS kohdentaa sähköpostitiedotuksensa 
jäsenten itse valitsemien kiinnostuksen kohteiden 
perusteella. Pitämällä huolta, että jäsentiedoissasi 
olevat kiinnostuksen kohteet ovat ajan tasalla, voit 
helposti vaikuttaa Alumniyhdistykseltä saamiesi 
sähköpostien määrään ja varmistaa, että saat kaikki 
sinua kiinnostavat viestit. Samalla vältyt posteilta, 
joista et ole kiinnostunut. 

Voit päivittää kiinnostuksen kohteesi helposti 
jäsenrekiste riimme saman henkilökohtaisen linkin 
avulla, jolla maksat jäsen maksun. Linkki on lähetetty  
jäsenille sähköpostitse joulu kuussa 2021 otsikolla 
Jäsenmaksu 2022 ja yhteys tietojen päivitys ja uusille 
jäsenille otsikolla Tervetuloa Alumni yhdistyksen 
jäseneksi. Voit myös tilata linkin uudestaan osoittees-
ta alumniyhdistys.fi/paivitayhteystietosi löytyvällä 
lomakkeella tai ottamalla yhteyttä toimistoomme.

Henkilökohtaista linkkiä klikattuasi siirry jäsentie-
doissasi väli lehdelle Kiinnostukset ja päivitä haluamasi 
kiinnostuksen kohteet kohtaan Jäsenenä minua kiinnos-
taa. Tämän jälkeen siirry Vahvistus-välilehdelle ja paina 
"Tallenna"-nappia (tai jäsenmaksun maksamisen yhtey-
dessä ”Siirry maksamaan” -nappia). Jos henkilökohtai-
sen linkin käyttö ei onnistu, voit ilmoittaa kiinnostuksen 
kohteesi myös ottamalla yhteyttä toimistoomme.

Kiinnostuksen kohteita on päivitetty vuodelle  
2022 – suosittelemme että kaikki jäsenet  
käyvät päivittä mässä omat tietonsa. 
Valitta vana on nyt seuraavat kiinnostuksen kohteet:

□   Tiedeaiheiset tapahtumat kuten luennot ja  
seminaarit

□   Kulttuuritapahtumat kuten Kirjallisuuspiiri ja  
Kulttuuritreffit

□   Yliopistoon liittyvät tapahtumat kuten lukuvuoden  
avajaiset ja kampusretket

□   Juhlat, vapaa-ajan tapahtumat ja verkostoituminen
□   Työhön ja uraan liittyvät tapahtumat ja koulutus
□   Yhteiskunnalliset tapahtumat ja toiminta
□   Koko perheen tapahtumat
□   Alumnimatkat
□   Alumnituotteet ja -alennukset
□   Yhdistyksen jakamat blogit, videot ja podcastit
□   Akateeminen vapaaehtoistyö yhdistyksen parissa

https://www.alumniyhdistys.fi/
https://www.alumniyhdistys.fi/jasenyys/sahkoinen-jasenkortti/
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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Alumniyhdistyksen AlumniAjatus-blogi ottaa kantaa sivistyksen ja monimuotoisen 

yhteiskunnan puolesta. Kirjoittajat haluavat herättää keskustelua itselleen 

merkityksellisistä ja ajankohtaisista aiheista sekä tiedosta, tieteestä ja työelämästä. 

Kirjoitukset eivät edusta Alumniyhdistyksen virallisia kantoja, vaan blogi tarjoaa 

vieraileville kirjoittajille alustan esittää suorasanaisiakin kannanottoja ja lennokkaita 

ajatuksia. Blogissa julkaistiin vuonna 2021 kuusi kirjoitusta, joista tarjoamme pienet 

maistiaiset alla – lue kirjoitukset kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme. 

Seuraa blogia: 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?” ■

ALUMNIAJATUKSIA
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 BerndtsonK
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https://www.alumniyhdistys.fi/blogi/
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ALUMNIYHDISTYKSEN JÄSENEKSI voivat liittyä 
kaikki Helsingin yliopiston entiset ja nykyiset 
opiskelijat ja työntekijät. Tutkintoa ei ole tarvinnut 
suorittaa valmiiksi, vaan opinto-oikeuden saaminen 
riittää. Hyviä syitä jäseneksi liittymiseen on monia 
– voit lukea niistä lisää seuraavalta aukeamalta.

ALUMNIYHDISTYKSEN JÄSENMAKSUN voi 
suorit taa yhdeksi tai kolmeksi vuodeksi kerrallaan 
tai maksaa ainaisjäsenmaksun. Lisäksi kaksi samas-
sa taloudessa asuvaa alumnia voivat hyödyntää 
yhteistä pariskuntajäsenyyttä (kummankin alumnin 
jäsenyys on henkilökohtainen) ja vastavalmistunut 
alumni AlumniFuksi-jäsenyyttä. Eri jäsenmaksu-
vaihtoehdot näkyvät tarkemmin allaolevasta 
taulukosta.

Jäsenmaksun maksat kaikkein helpoimmin 
henkilökohtaisella jäsenmaksulinkillä, joka on 
lähetetty jäsenille sähköpostitse joulukuussa 2021 
otsikolla Jäsenmaksu 2022 ja yhteystietojen  
päivitys ja uusille jäsenille otsikolla Tervetuloa 
Alumniyhdistyksen jäseneksi. Henkilökohtaista link-
kiä käyttämällä säästät yhdistyksen resursseja ja 
voit samalla kätevästi ilmoittaa yhteystietojen muu-
toksista ja päivittää kiinnostuksen kohteesi jäsen-
viestintää varten (ks. s. 49). Henkilökohtaisen linkin 
kautta voit maksaa jäsenmaksun verkossa kaikkien 
Suomessa käytössä olevien pankkien tunnuksilla, ja 
yli 75 % jäsenistämme käyttääkin tätä maksutapaa.

Jos et löydä lähettämäämme henkilökohtaista 

Vuodet opiskelijana Helsingin  
yliopistos sa ovat ehkä päättymässä  
tai jo päättyneet, mutta vuodet  
Helsingin yliopiston alumnina voivat 
alkaa ja jatkuvat koko loppuelämän!

EDULLINEN ALUMNIFUKSI JÄSENYYS 
on suunnattu vasta valmistuneille alumneil-
le ja opintojaan lopetteleville opiskelijoille. 
Jos olet ollut läsnäoleva perustutkinto- 
opiskelija Helsingin yliopistossa viimeksi 
vuonna 2020 tai sen jälkeen, suosittelem-
me sinulle AlumniFuksiksi liittymistä. Se 
on selvästi perusjäsenyyttä edulli sempi 
vaihtoehto (20 €/kalenterivuosi) ja sisäl-
tää eritys etuja äskettäin valmis tuneille.

Alumniyhdistys tarjoaa Alumni Fukseille 
omia räätälöityjä palveluja, jotka tuke-
vat työllistymistä ja verkostoitumista 
mahdollisiin työnantajiin (mm. Alumni 
Ambassador -palvelu, ks. s. 46). Lisäksi  
AlumniFuksi-jäsenet voivat hankkia 
UniSportin kausi kortin lisäalennuksella 
henkilöstöhintaan (säästä jopa 440 €!) 
sekä kurssit, valmen nus- ja testaus-
palvelut ja hieronnat etu asiakashintaan.

JÄSENYYS JA 
JÄSENMAKSU

linkkiä, voit tilata uuden linkin osoitteesta  
alumniyhdistys.fi/paivitayhteystietosi löytyvällä 
lomakkeella tai ottamalla yhteyttä toimistoomme. 
Jos et voi maksaa jäsenmaksuasi henkilökohtai-
sella linkillä, maksa se tilisiirrolla yhdistyksen tilille 
Nordea FI31 1011 3000 2048 25 käyttäen jäsen-
maksulaskussa ilmoitettua henkilökohtaista viite-
numeroa. Jos et löydä henkilökohtaista viitenume-
roasi, kirjoita maksun viestikenttään koko nimesi ja 
syntymäaikasi, jotta maksu kohdistuu oikein.

SAMALLA KUN MAKSAT JÄSENMAKSUN voit 
myös tilata painetun Yliopisto-lehden kotiin kan-
nettuna sekä liittyä yhteen tai useampaan itsenäi-
seen alumniryhmään.

• Alumniyhdistyksen jäsenet voivat tilata paine-
tun Yliopisto-lehden kotiin kannettuna jäsen-
etuhintaan 30 €/vuosikerta (norm. 50 €). Tilaus 
maksetaan jäsenmaksun yhteydessä.

• Voit liittyä itsenäisiin alumniryhmiin rastitta-
malla haluamasi ryhmät jäsenmaksulomakkeel-
la. Alumniryhmät edustavat eri oppialoja (esim. 
Historia-alumnit, Soc&Koms Vänner) tai kiin-
nostuksen kohteita (esim. Promootion ystävät), 
ja niistä löytyy lisätietoa sivuilta 44–45. Osa 
ryhmistä on maksullisia, ja tällöin voit maksaa 
myös niiden jäsenmaksun Alumniyhdistyksen 
jäsenmaksun yhteydessä. Joidenkin ryhmien 
kohdalla on mahdollista valita myös ryhmän ja 
Alumniyhdistyksen edullinen kaksoisjäsenyys.

AINAIS  
JÄSENYYS

KOLME VUOTTA  
2022–2024

YKSI VUOSI 
2022

Jäsen 500 € 117 € 39 €

Pariskunta 500 €/hlö 177 € 59 €

AlumniFuksi 20 €

JÄSENMAKSUVAIHTOEHDOT

AINA
ALUMNIYHDISTYKSEN AINAIS 

JÄSENYYS vastaa hinnaltaan  
13 vuoden jäsenmaksuja mutta 

on voimassa koko loppuelämän. 
Ryhty mällä ainais jäseneksi saat 

jäsen asiat helposti kerralla kuntoon 
ja tapahtuma kohtaisia erityis-
kutsuja, kuten varatut eturivin 
paikat Vuoden Alumni 2022  

Markku Kanervan juhlaluennolle  
tiistaina 12.4.2022. Ainaisjäsenyys 

on jäsenkategoriana suosittu.

AINAISJÄSENENÄ tuet myös  
yhdistyksen vakavaraisuutta ja 
alumni toiminnan tulevaisuutta.  

Kaikki ainaisjäsenmaksut rahastoi-
daan, ja rahaston tuotot riittävät 
kattamaan ainaisjäsenten palve-
luiden vuosittaiset kustannukset 

sekä vuosittaisen inflaation.

FUKSI

Hinnat eivät sisällä Yliopisto-lehden painetun vuosikerran tilausta (30 €/vuosi).

LUE LISÄÄ ERI JÄSENYYS
MUODOISTA JA LIITY  

JÄSENEKSI OSOITTEESSA 
 

alumniyhdistys.fi/liity

JÄSENKORTTI

Jäsenkortilla todistat olevasi Alumniyh-
distyksen jäsen ja pääset hyödyntämään 
jäsenetujamme. Paperinen jäsenkortti 
postitetaan jäsenille aina vuoden alussa 
ja uusille jäsenille liittymisen yhteydes-
sä. Sähköisen jäsenkortin latausohjeet 
lähetetään uusille jäsenille liittymisen 
yhteydessä ja ne löytyvät osoitteesta 
alumni yhdistys.fi/jasenyys/sahkoinen-
jasen kortti. Sähköinen jäsenkortti 
päivittyy vuosittain automaattisesti eikä 
sitä tarvitse ladata uudestaan.

https://www.alumniyhdistys.fi/jasenyys/sahkoinen-jasenkortti/
https://alumniyhdistys.secure.force.com/RecoverLostLink
https://www.alumniyhdistys.fi/jasenyys/jasenyysmuodot/
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Osallistu, verkostoidu, vaikuta ja säästä!

Helsingin yliopiston alumniyhdistys on 
itsenäinen ja aktiivinen yhteisö kaikille niille, 
jotka lähtivät yliopistolta mutta joista yliopisto 
ei koskaan lähde.

ALUMNIYHDISTYS TARJOAA SINULLE:

• Ainutlaatuisen akateemisen yhteisön, jossa voit säi-
lyttää yhteyden yliopistoon sekä tavata opiskeluaikaisia 
ystäviä ja lisää #fiksuaporukkaa

• Vuosittain yli 50 tapahtumaa sisältäen tiedeluentoja, 
kulttuuritapahtumia, matkoja, juhlia, työelämätilaisuuksia 
ja yhteistapahtumia yliopiston kanssa

• Monipuolisia etuja ja rahanarvoisia alennuksia mm. 
konsertti- ja teatterilipuista, lehdistä, kirjoista, lounaista 
ja liikuntapalveluista

JÄSENENÄ SAAT MAHDOLLISUUDEN:

• Tukea yliopiston toimintaa ja vaikuttaa yliopistoyhtei-
sön kehitykseen – jo pelkästään jäseneksi liittymällä tuet 
yliopiston ja opiskelijoiden hyväksi tehtävää työtä!

• Toimia vapaaehtoisena ja auttaa pienellä työpanoksella 
mm. opiskelijoiden työllistymistä

• Vaikuttaa aktiivisesti Alumniyhdistyksen omaan toimin-
taan ja tulevaisuuteen

Liity Alumniyhdistyksen jäseneksi helposti osoitteessa  
alumniyhdistys.fi/liity tai ota yhteyttä toimistoomme.
Jäseneksi voivat liittyä kaikki Helsingin yliopiston entiset 
ja nykyiset opiskelijat ja työntekijät. Tarjolla on useita eri 
jäsenyysvaihtoehtoja eri elämäntilanteisiin!

POSTIOSOITE 
Alumniyhdistys, 
PL 4, 00014 Helsingin yliopisto 

KÄYNTIOSOITE 
Porthania, Yliopistonkatu 3, 
3. krs, huone 362

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

PUHELIN 
+358 50 4484120 
(arkisin klo 10–12)

VERKKOSIVUT 
alumniyhdistys.fi
alumnforeningen.fi
alumniassociation.fi 

#FIKSUAPORUKKAA 
facebook.com/alumniyhdistys 
linkedin.com/groups/8431519
IG ja Twitter @alumniyhdistys 

LIITY NYT!
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Ville Sinnemäki
Toiminnan- 
johtaja 

Jenny Österman
Asiakkuus-
päällikkö

Joel Eklund
Jäsenpalvelu- 
vastaava

Tiesithän, että Alumniyhdistyksen jäseneduilla voi säästää todella pitkän pennin!  
Yhden vuoden jäsenmaksun (39 €) voit helposti säästää takaisin esimerkiksi tilaamalla Yliopisto- 

lehden vuosikerran ja kaksi yhteistyökumppaneidemme kirjaa, tai käymällä ystävän kanssa yhdessä 
Kansallisteatterin jäsenetunäytelmässä ja kahdessa Radion sinfoniaorkesterin konsertissa.

Sanoma Median aikakauslehtien alennuksella puolestaan voit lehdestä riippuen saada jäsenmaksusi  
takaisin yli kaksinkertaisesti, ja Unisportin kausikorttialennuksella jopa lähes nelinkertaisesti!  

Jos hyödynnät jäsenetuja ahkerasti, voit kaiken kaikkiaan säästää satoja euroja vuodessa.

NÄIN PALJON  
SÄÄSTÄT JÄSENENÄ

ANNA JÄSENYYS LAHJAKSI

Onko läheisesi valmistumassa yliopistosta? Muista häntä hyödyllisellä ja akateemisella lahjalla, joka  
kestää aikaa: anna hänelle lahjaksi Alumniyhdistyksen jäsenyys! Alumniyhdistyksen jäsenenä tuore 
maisteri pysyy akateemisen yhteisön jäsenenä vielä valmistumisen jälkeenkin ja pääsee nauttimaan  

niin monipuolisesta ohjelmatarjonnastamme kuin yhdistyksen rahanarvoisista jäseneduista.

Lahjan antajana voit itse valita minkä tahansa jäsenyysmuodoistamme, vastavalmistuneen  
edulli sesta AlumniFuksi-jäsenyydestä (20 €) ainaisjäsenyyteen (500 €) saakka. Alumni yhdistyksen  
jäsenyyden voit lahjoittaa ottamalla yhteyttä toimistoomme tai helpoimmin täyttämällä sekä omat  

että lahjan saajan tiedot verkkolomakkeelle, joka löytyy osoitteesta lyyti.fi/reg/HYA_jasenyyslahjana.

JÄSENETU      ESIMERKKISÄÄSTÖ

Yliopisto-lehden vuosikerta -40 %      20 €

Gaudeamuksen julkaisut -25 %, esim. Yliopistouudistus   9 €

SKS:n kirjat -25 %, esim. Tolkienin tulkkina     8 €

John Nurmisen säätiön tuotteet -20 %, esim. Meren muisti   8 €

Sanoma Median aikakauslehdet -40 %, esim. Tiede (12 kk)   70 €

Ulkopolitiikka-lehden vuosikerta -20 %      9 €

Antikvariaatti Sofian kirjat -20 %, esim. ABC-kirja (1851)   8 €

Kansallisteatterin vaihtuvat alennukset, esim. Hamlet 2:lle   26 €

RSO:n konserttien kertaliput -10 %, esim. 2:lle    6 €

UniCafe-lounas henkilöstöhintaan, esim. 2:lle    5 €

Unisportin kausikortti henkilöstöhintaan, esim. 12 kk   140 €

Säästö yhteensä, jos kaikkia etuja käyttää kerran vuodessa   309 €

mailto:hy@alumniyhdistys.fi
mailto:hu@alumnforeningen.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/jasenyys/jasenyysmuodot/
https://www.lyyti.fi/reg/HYA_jasenyyslahjana


Niille jotka lähtevät 
 yliopistolta, mutta joista  

yliopisto ei koskaan lähde.




