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hyvät alumniyhdistyksen jäsenet, 
alkamassa on yhdistyksen kolmi-

vuotisen strategiakauden ensimmäi-
nen vuosi. Strategiamme perus pilarit 
ovat pysyneet muuttumattomina, 
mutta olemme hienosäätäneet tavoit-
teitamme korkeakoulumaailman – ja 
maailman – muuttuessa. Tavoitteem-
me on elää ajassa ja painottaa niitä 

päämääriä, jotka koemme juuri nyt 
kaikkein tärkeimmiksi.

Koemme yhteistyön yliopiston kanssa 
äärimmäisen tärkeänä, onhan Helsin-
gin yliopisto se pohja, jolta me kaik-
ki työelämään olemme ponnistaneet. 
Kumppanuustyöryhmämme paneutuu 
antaumuksella siihen, miten voisimme 
yhteistyötä tiivistää ja syventää. 

Akateemikko Vivica  
Bandler daphnella,  

korsikan ulkopuolella 
vuonna 1949.

Alumniyhdistys on vahva yhteisö, ja sen 
alumnit ovat tärkeä osa yliopistoperhettä. 
Jäsenenä löydät uudelleen vanhat hyvät 
ystävät ja luot vahvat siteet toisiin 
alumneihin ja yliopistoon. Yhdistys tarjoaa 
runsaasti tapahtumia, jäsenetuja ja palveluja. 
Osallistu, verkostoidu, tue ja säästä!

alumniyhdistys perustettiin 
helsingin yliopiston 
350-vuotis juhlavuonna 1990. 
Vuonna 2017 jäseniä  
on jo yli 6500.

JäsenkirJeen tOimitus: PiA ÖstermAn, 
Jenny ÖstermAn, Alumniyhdistyksen  
VAPAAehtOisten OikOlukurinki  
tAittO: Outi kAiniemi, kAnnen kuVA:  
Christine OCh GÖrAn sChildts stiFtelse
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alumnit ovat viime vuosina kantaneet 
huolta erityisesti nuorten akateemisten 
työllistymisestä. Niinpä pyrimme aktii-
visesti toiminnallamme luomaan siltaa 
opiskelijaelämän ja työelämän välille: 
Mietimme kriittisen ystävyyden henges-
sä, miten opetusta tulisi kehittää niin, 
että opiskelijat olisivat kilpailukykyisiä 
ja menestyisivät mahdollisimman hy-
vin työnhaussa. On huolestuttavaa, että 
Suomessa on noin 50 000 korkeakoulu-
tutkinnon suorittanut-
ta vailla koulutustaan 
vastaavaa työtä. Se on 
resurssien tuhlausta ja 
nuorelle vastavalmistu-
neelle äärimmäisen tur-
hauttavaa. 

 
Pyrimme edistämään 
myös tiede yliopiston 
kehitystä. Yliopis-
tomme on sijoittunut 
hienosti kansainväli-
sillä ranking-listoilla ja 
toivomme, että sama 
trendi jatkuu. Kor-
keatasoinen tutkimus luo edellytyksiä 
yhteistyöhön yhteiskunnan eri sekto-
reiden kanssa. Alumneilla on erittäin 
hyvät mahdollisuudet omalta osaltaan 
edistää näitä yhteyksiä ja hyödyntää 
tutkimustuloksia omissa toimintaym-
päristöissään. Haastakaamme itsemme 
ja työnantajamme tutkimustiedon hyö-
tykäyttäjiksi ja lisätkäämme samalla 
tutkimuksen vaikuttavuutta.

olemme viimeisen vuoden aikana  
keskustelleet paljon siitä, pitäisikö  
yhdistyksen ottaa julkisesti ja kriitti-
sesti kantaa yliopiston rakennemuutok-
seen. Päädyimme kuitenkin siihen,  
että olemme yliopiston ystäviä, toki  

kriittisiä sellaisia. Ystävyyteen mieles-
tämme kuuluu se, että käymme asioita 
läpi kasvotusten ja esitämme kriitti-
setkin mielipiteet suoraan yliopistolle. 
Tuemme yliopistoa vaikealla kustannus-
säästöjen tiellä ja pyrimme viestimään 
sille niistä toiveista ja huolista, joita  
jäsenistöllä kehityksestä on. Samalla  
mietimme, miten voisimme edistää 
varain hankintaa, jolla nyt on yliopis-
tolle entistä suurempi merkitys.

teemme työtä tulevai-
suuden hyväksi, mutta 
samalla on motivaation 
kannalta tärkeää, että 
koemme antamisen li-
säksi myös saavamme. 
Yhdistys onkin viime 
vuosina panostanut 
monipuoliseen tapahtu-
matarjontaan. Jäsenistä 
yli puolet käy vähin-
tään yhdessä alumni-
tapahtumassa vuosittain 
ja tapah tumat koe-
taan erittäin antoisiksi. 

Saamme niistä lisävirtaa, tapaamme 
kiinnostavia ihmisiä ja opimme uutta. 
Merkittävää työtä on tehty myös ensim-
mäisten kansainvälisten alumniklu bien 
perustamiseksi ja tätä työtä aiomme 
myös tule vina vuosina vahvistaa.

Edellisen kauden hallitusjäsen Reetta 
Räty kiteytti mielestäni hyvin yhdistyk-
sen merkityksen: 

Rakennetaan siltoja ja yhteenkuu-
luvuutta yhdistyksemme ja yliopiston 
menestykseksi!

olemme 
yliopiston 

ystäviä,  
toki  

kriittisiä 
sellaisia.

arja suominen
Finnairin viestintä- ja yhteiskunta vastuujohtaja 

Alumniyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

yliopisto ei ole koulu, vaan yhteisö. Se vaa-
lii sivistystä, kriittisyyttä, jatkuvaa tiedon 

etsimistä ja uusien näkökulmien ja polkujen et-
simistä. Yliopisto lisää ymmärrystä maailmasta. 

Yliopistoyhteisöön kuuluminen on etuoikeus 
ja ylpeyden aihe. Tämä etuoikeus ja yhteisön 
jäsenyys jatkuvat läpi elämän. Ylipistoaikana 
luodut verkostot elävät kaikissa opiskelijoissa. 
Niitä pitää vaalia. Tähän hyvä ja konkreetti-
nen tapa on alumniyhdistykseen kuuluminen 
ja sen toimintaan osallistuminen. 

Helsingin ylipiston alumni-
yhdistyksen tavoite on kerätä 
yhteen yliopistoyhteisön alumnit 
ja toimia ensinnäkin heitä yh-
distävänä verkostona ja toisek-
seen heidän äänenään suhteessa 
kasvattiyliopistoon ja muuhun 
yhteiskuntaan. Helsingin yliopis-
ton alumniyhdistys haluaa olla 
vahva ja vaikuttava alumniyh-
teisö. Sen arvo alumneille nousee ylpeydestä ja 
sivistyksen arvostamisesta: olemme yliopistolai-
sia, tunnistamme tiedon, itsenäisen yliopiston, 
kriittisyyden, uteliaisuuden ja alati kehittyvän 
yliopisto-opetuksen arvon. Haluamme edistää 
vuorovaikutusta yliopiston ja muun yhteis-
kunnan välillä, ja tarjoamme mahdollisuuksia 
alumnien verkostoitumiselle. 

Alumniyhdistyksen arvoja ovat sivistys, nä-
kemyksellisyys, hyödyllisyys ja innostaminen. 
Sen voima on kokemuksessa. Se kerää yhteen 
kaikenikäisiä alumneja. Alumniyhdistys tun-
nistaa varttuneempien alumnien keräämän 
tiedon ja nuorempien jäseniensä potentiaalin. 
Se mahdollistaa kohtaamisia yli ikä- ja tiede-
rajojen järjestämällä tapahtumia, klubitoimin-
taa ja tukea omaehtoiselle toiminnalle. Yhdis-
tys organisoi ja ideoi toimintaa, joka tukee sen  
tavoitteita ja tuottaa iloa, hyötyä ja uusia  
oivalluksia jäsenilleen. 

Alumniyhdistys lähtee siitä, että sivistyksen 
kerääminen on elinikäinen prosessi, ja nykyi-
nen työelämä vaatii opiskelun ja työelämän 

ylioPisto  
ei ole koulu

rajojen madaltamista. Alumniyhdistys on vuoro-
vaikutuksen mahdollistaja ja edistäjä.

Helsingin ylipiston alumniyhdistys ponnistaa 
ylevistä arvoista mutta se operoi käytännön ta-
solla. Toiminnan mahdollistavat vakavaraisuus, 
hyvät resurssit ja kekseliäs toiminta. Se asettaa ta-
voitteita, mittaa onnistumista ja kehittää toimin-
taansa. Se viestii toiminnastaan kaikissa kanavis-
sa, järjestää kiinnostavaa ja hyödyllistä ohjelmaa 
ja kuuntelee alumneja herkällä korvalla. 

Toiminnasta hyvä esimerkki 
on mentorointi: tieto ja koke-
mus siirtyvät molempia osapuo-
lia hyödyttävällä tavalla (huom. 
myös käänteismentorointi), 
yliopistoyhteisö ja työelämä ovat 
luontevassa vuorovaikutukses-
sa, ja Alumniyhdistys voi tarjota 
jäsenilleen käänteentekevää hyö-
tyä ja inspiraatiota. 

Alumniyhdistys on sivistyksen, edistyksen, 
analyyttisyyden ja tietoon perustuvan kes-
kustelun ääni. Se vaalii yliopiston arvoja ja 
luo yhteenkuuluvuuden tunnetta Helsingin 
yliopistolaisten kesken.

Helsingin yliopiston alumniyhdistys ei toim i 
umpiossa: se kehittää toimintaansa suhtees-
sa yhteiskunnan muihin toimijoihin, ja luo 
kansainvälisiä kontakteja. Se auttaa jäsenistöä 
konkreettisilla tavoilla itsensä kehittämisessä. 
Sen toiminnan kehittäminen nousee jäsenten 
tarpeista. Sen toiminta on jäsenien näköistä ja 
heitä hyödyttävää. Alunniyhdistyksen toiminta 
on kunnianhimoista ja referenssit haetaan kan-
sainvälisiltä toimijoilta.

Kirjoitettu Alumniyhdistyksen hallituksen pyynnöstä 
osana sen käymiä strategiakeskusteluja 1.11.2016. 

reetta räty
Vtm, toimittaja, yrittäjä, räty-salovaara-Blåfield Oy 

Alumniyhdistyksen hallituksen jäsen 2016
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helsingin yliopiston uusi strategia linjaa 
keskeiset tavoitteemme ja niiden saavutta-

miseen tarvittavat ydintoimintamme kaudel-
le 2017–2020. Tavoitteemme ovat (1) luova, 
kansainvälinen oppimisen ja huippututkimuk-
sen ympäristö, (2) opiskelija keskiöön, ja (3) 
uusiutumisen mahdollistavat voimavarat. Näi-
tä tavoitteitamme voi jokainen meistä edistää 
erilaisin tavoin ja voimakkuuksin, mutta aina 
oikeaan suuntaan vaikuttaen!

Visiomme on olla globaali vaikuttaja –  
yhdessä kun Suomen juhlavuoden visio on 
Suomi 100 – yhdessä. Ei voi olla globaali  
vaikuttaja yksin, vaan eri kumppanien kanssa  
yhdessä. Ei voi olla globaali vaikuttaja, jollei 
ole valmiiksi vahva kansallinen vaikuttaja. 

Selvää silti on, että joidenkin maamme  
toimijoiden, etenkin Helsingin yliopiston, on 
otettava aktiivisempaa ja isompaa kansainvälistä 
edelläkävijän roolia, jotta Suomi tunnettaisiin 

VaikuttaVuutta  
yhdessä – kotimaassa  

ja kansainVälisesti

positiivisista asioista ja jotta maamme kilpai-
lukyky ja tulevaisuuden hyvinvointi voitaisiin 
turvata. 

Tarvitsemme lisää kansainvälisyyttä, kum-
paankin suuntaan, myös – ja näinä aikoina 
etenkin – monipuolistaaksemme ajatusmaail-
maamme ja näkökulmiamme. Muuten emme 
kykene ymmärtämään saati ratkaisemaan maa-
ilman suuria haasteita ja viheliäisiä ongelmia. 

Alumniyhdistyksen kanssa teemme aktiivista 
ja ansiokasta yhteistyötä. Uudet strategiamme 
ovat hyvin linjassa, samanaikaisesti viime vuo-
den aikana valmisteltuina. Olemme löytäneet 
monta tapaa edistää yliopis-
ton tärkeää tavoitetta asettaa 
opiskelija keskiöön. Alum-
niemme vapaaehtoistyö opis-
kelijoiden kanssa on todella 
arvokasta ja pitkävaikutteista 
nuorisomme tulevaisuuden 
rakentamistyötä.

Toinen keskeinen yhteis-
työn teema on kilpailuky-
kyiset tutkinnot. Se tar-
koittaa houkuttavuutta niin 
opiskelupaikkaa etsiville nuo-
rille kuin valmistuvia maiste-
reita ja tohtoreita työllistävil-
le yhteiskunnan toimijoille. 
Houkuttavuus pätee kansal-
lisesti ja kansainvälisesti. Englanninkielisten 
maisteriohjelmiemme pitää houkutella laaduk-
kaita opiskelijoita ympäri maailmaa. 

Meiltä valmistuvien suomalaisten ja ulko-
maisten nuorten osaamisen pitää olla kohdil-
laan työelämän – varsin ripeästikin – muut-
tuviin tarpeisiin. Se on haaste, mutta myös 
mahdollisuus, kunhan vaan teemme työtä  
yhdessä, opettajien ja opiskelijoiden sekä  
alumniemme laadukasta osaamista ja vahvaa 
sitoutumista hyödyntäen.

Alumnien osallistuminen eri tavoin opetuk-
sen ja opiskelun sisältöjen ja tapojen suunnitte-
luun on hyödyllistä ja tarpeellista. Työelämä-
vaatimuksia ja -odotuksia selventäviä ja 
opiskelijoiden työelämävalmiuksia parantavia 
osioita on integroitava entistä enemmän opin-
tokursseihin ja koulutusohjelmiin. Iso Pyörä 
-koulutusuudistuksemme tarjoaa tähän juuri 
nyt oivan mahdollisuuden. (katso sivu 28)

Mentorointi on hyvä keino henkilökohtai-
seen tai pienryhmäpalaverointiin opiskelijoiden 
uranäkymien ja edellytysten selventämiseksi. 
Alumneissa on paljon halukkaita henkilöitä 
tiiviiseen yhteistyöhön opiskelijoiden kanssa. 
(katso sivu 12)

Kansainvälistymisessä Alumniyhdistys 
on tehnyt uusia avauksia, kun on perustettu 
Berliiniin ja Pekingiin omat paikallisalum-
niklubit. Suunnitelmissamme on vuoden 2017 
aikana aloittaa vastaavat klubit Brysselissä ja 
Lontoossa. Viime lokakuussa isännöin myös 
onnistuneen San Francisco Bay Area -alum-

nitilaisuuden, samalla kun 
olin rakentamassa tiiviimpää 
yhteistyötä Berkeleyn ja Stan-
fordin maineikkaiden yliopis-
tojen kanssa. Klubit edistävät 
yliopistomme kansainvälisty-
mistä, ja samalla ne lisäävät 
Suomi-tunnettuutta laajem-
minkin. Tällaisella toimin-
nalla voi olla kauaskantoisia 
ja monipuolisia vaikutuksia: 
koko Suomi hyötyy.

Alumniyhdistys ja Helsin-
gin yliopisto tekevät tiivistä 
yhteistyötä yhteisen edun ja 
menestyksen nimissä. Sa-
malla synnytämme laajaa 

ja moni puolista vaikuttavuutta maamme ja 
maailman parhaaksi. Suomi 100 -juhlavuonna 
tulee hyvin esiin 377-vuotiaan Helsingin yli-
opiston suuri merkitys maamme itsenäisyydelle 
ja kehitykselle. Erityisenä ilon aiheena Vuoden 
2010 Alumnimme, Alumniyhdistyksen aktii-
vinen jäsen, tuore taloustieteen nobelistimme 
Bengt Holmström tulee olemaan hyvin esillä 
tilaisuuksissamme myös vuonna 2017. 

Jokainen alumnimme voi olla näistäkin syistä 
erityisen ylpeä alma materistaan, mikä varmaan 
kannustaa entistäkin useampia alumnejamme 
olemaan aktiivisesti ja vaikuttavasti mukana 
alumnitoiminnassa. Kattavalla alumnitoimin-
nalla parannamme vaikuttavuuttamme – yhdes-
sä. Tekoja maamme ja maailman parhaaksi!

jukka kola
yliopiston rehtori, mmt

Alumniyhdistyksen hallituksen jäsen

alumnien 
osallistuminen 

opiskelun 
sisältöjen 
ja tapojen 

suunnitteluun  
on hyödyllistä  
ja tarpeellista.
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Vuoden 2017 
taVoite on 

7 500  
jäsentä

tämä taulukko kuvaa Alumniyhdistyksen jäsenmäärän  
kasvua. Vuosien 1991–2007 osalta taulukossa on käytetty  
vuosikertomuksissa annettuja lukuja. Vuodesta 2008 
alkaen jäseniksi on laskettu vain ne henkilöt, jotka ovat 
maksaneet kyseisen vuoden jäsenmaksun. 

joukkomme 
kasVaa

Sukupuolijakauma 9.1.2017 

34 % miehiä

66 % naisia 

Ikäjakauma 9.1.2017

≤ 29 vuotta:   375 

30–45 vuotta:   1214 

46–65 vuotta:   2424

≥ 65 vuotta:  2363

6511

5574
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PaikalliskluBit

jos haluat

•  verkostoitua alumnien kanssa paikallisesti
•  pitää yhteyttä Helsingin yliopistoon
•  tavata huippututkijoita aloilta kuten  

ilmaston tutkimus, lääketiede, talous  
tai kasvatus

•  saada ajankohtaistietoa Suomesta  
sekä yhteyden paikallisiin yrityksiin,  
jotka kytkeytyvät suomeen 

•  saada uusia tuttavia, joilla on  
akateeminen tausta, 

PaikalliskluBi on mahdollisuus,  

jota sinun kannattaa hyödyntää! 

Jos yritystä tai organisaatiota jossa toimit,  
kiinnostaa yhteydenpito paikallisiin alumneihin,  
heidän kannattaa olla yhteydessä klubiin.

helsinki.fi/alumniyhdistys

Paikallisklubit mahdollistavat yhteyden pidon 
yliopistoon ja opiskeluaikaisiin ystäviin asuin-
paikasta riippumatta. tule mukaan ja vaikuta 
paikallisesti.

haetaan  
aktiiVeja
Paikallisklubit ovat tehokas tapa rakentaa 
kansain välistä verkostoa ja monipuolista 
alumniyhteisöä. Alumniyhdistyksen tavoit-
teena on vuoteen 2018 mennessä yllä pitää 
viittä paikallisklubia. niiden sijaintiin vaikuttaa 
vapaa ehtoisten alumnien aktiivisuus ja helsin-
gin yliopiston strategiset tavoitteet. 

etsimme aktiivisia vapaaehtoisia, jotka  
haluavat osallistua toiminnan suunnitteluun  
ja tapahtumajärjestelyihin. Paikallisklubit  
järjestävät 2–3 tapahtumaa vuosittain. yli-
opisto ja yhdistys tukevat klubien toimintaa.

Berliinin kluBi  
etsii Vetäjää!  

ilmoittaudu vapaa-
ehtoiseksi tai ilmoita meille, jos tiedät henkilön, joka sopisi tehtävään. 

China Alumni Clubin halli
tukseen kuuluu kautena  
2017–2018 Xiaoyulong 
Chen, Harri Järveläinen, 
Qiao Mingqiang, Pauli  
Peräinen, Pekka Rislakki,  
Li Tian, Chen Yifeng ja  
LI Ying. Klubin yhteys
henkilö Kiinassa:  
lukia.lin.yang@live.com.  
China Alumni Club käyttää 
WeChat tiliä tiedotukseen: 
UHAlumni

Berliini 2015
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ansioluettelo, hissiPuhe, työnhaku

räPPi – sanoita osaamisesi

Mikä neuvoksi, kun edessä ei ole selkeää 
urapolkua? Miten päässä pyörivät sekalaiset 
ajatukset työllistymismahdollisuuksista saa 
järjestykseen? Millä tavalla omasta osaami-
sesta kannattaa viestiä?

VTT Petro Poutanen kirjoittaa parhail-
laan kirjaa työelämän luovuudesta, opettaa 
asiantuntija- ja tiedeviestintää Helsingin yli-
opistossa sekä toimii viestintäalan yrittäjänä.

– Mieti kiinnostavia työnantajatahoja ja 
millaista osaamista ne tarvitsevat sekä miten 
sinä pystyisit niitä auttamaan. Seuraava vaihe 
on pohtia, miten lähestyt kutakin potentiaa-
lista työnantajaa.

Oman työskentelyn tuloksellisuudesta on 
osattava viestiä selkeästi. 

– Johtavana ajatuksena on, että osaa kertoa 
itsestään kiinnostavasti ja sanoittaa loogisesti 
mitä osaa tehdä ja mitä haluaisi tehdä.

Verkostoidu, ota selVää ja seuraa somessa

Järjestösektori on kasvava työnantajataho, jonka työpaikoista 
käydään kiivasta kilpailua. Opiskelijoita kävi tapaamassa järjes-
tökenttää tunteva FT Anna Moring, joka työskentelee projekti-
päällikkönä Monimuotoiset perheet -verkoston koordinoimassa 
Kaikkien perheiden Suomi -hankkeessa.

Moring tiivisti työnhakuvinkkinsä kolmeen kohtaan. Mää-
rätietoisen verkostoitumisen lisäksi tulee perehtyä hyvin jär-
jestöön, johon haluaa töihin. Itseä kiinnostavien järjestöjen 
toimintaan kannattaa osallistua myös vapaaehtoistyön kautta. 
Työpaikkaa etsivien on hyödyllistä seurata järjestöjen viestintää 
erityisesti sosiaalisen median kanavissa.

– Aktiivisuus sosiaalisessa mediassa mahdollistaa myös sen, 
että teet itsesi tutuksi järjestön toimijoille jo ennen työnhakua.

lue, lue ja lue – klassikoiden lisäksi  

nykykirjallisuus on tunnettaVa

Kustannusala kiehtoo kielenkäytöstä, kirjoista 
ja kirjailijoista kiinnostuneita. Kustantamo on 
edelleen yksi humanistiopiskelijoiden kestosuo-
sikeista unelmatyöpaikkoja pohdittaessa.

Aihepiiristä opiskelijoiden kanssa kävi jutte-
lemassa kustantamo Schildts & Söderströmsin 
toimitusjohtaja Mari Koli.

– Jos ei pääse esimerkiksi harjoittelupaikan 
kautta kustantamoon, niin kirjallisuuskritiik-
kien ja muiden tekstien tuottaminen on suo-
siteltavaa. Alan tunteminen, kirjoitustaito ja 
oma innostus kannattaa tuoda julkisesti esiin.

Yksi vaatimus on kuitenkin edelleen ylitse 
muiden.

– Kustannustoimittajaksi mielivän pitää olla 
lukenut paljon ja nimenomaan nykypäivän kir-
jallisuutta. Klassikoiden ja kirjallisuushistorian 
tuntemus on tärkeä pohja, mutta kustannustoi-
mittajan tulee tuntea nykykirjallisuus sekä osa-
ta haistaa kuka on seuraava Mika Waltari.

PäiVystäVät alumnit 
oPiskelijoiden tukena

helsingin yliopiston opiskelijat janoavat 
tietoa työelämästä, kaipaavat esikuvia ja 

tarvitsevat neuvoja työnhakuun. Syksyn 2016 
aikana viisi alumnia riensi apuun, kun kokei-
limme Kahvia ja uravinkkejä -tapahtumasarjaa 
Tiedekulmassa. 

Idea oli simppeli: tarjotaan nykyopiskelijoille 

mahdollisuus jutella rennosti kahvikupin ääres-
sä aiempien opiskelijoiden kanssa työelämään 
liittyvistä aiheista. Alumnit päivystivät teemoi-
tetusti Tiedekulman kahvilassa kahden tunnin 
ajan. Päivystävien alumnien tarjoamat työnha-
kuvinkit löytyvät urapalveluiden  
blogista: blogs.helsinki.fi/urapalvelut. 

listaa kiinnostaVia työnantajia  

ja tartu Puhelimeen

Ensimmäisenä Päivystävänä alumnina vieraili 
Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL:n 
opiskelijatoiminnan koordinaattorina työsken-
televä Henri Annila. Hänen puoleensa kään-
tyy viikoittain ihmisiä, jotka etsivät ympäristö-
alan työpaikkaa.
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– Pitkäjänteisyys ja ennakointi työnhaus-
sa kannattaa. Yksi keino työnetsimistyössä on 
kirjata kiinnostavan organisaation ja yrityksen 
nimi ylös aina kun sellaiseen jossain törmää.

Annilan mukaan yksi työnhakuväline on 
edelleen ylitse muiden: puhelin. 
– Kiinnostaville työnantajille kannattaa  
soittaa. 



Opiskelijoiden tukena toimiminen on alumnille 
kunnia-asia ja ryhmä mentorointi antaa siihen 
hienon mahdollisuuden, toteaa Päivi Vuorinen.
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mentorin  
monet roolit

marraskuinen alkuilta. Sadepisarat iskevät 
Siltavuorenpenkereen mukulakivika-

dulle, mutta yliopistorakennuksen uumenissa 
ei ole tietoakaan vuodenajan synkkyydestä. 
Iloinen puheensorina täyttää Minerva-torin ja 
sen viereiset seminaarihuoneet. Uuden ryhmä-
mentorointikauden aloitustilaisuuteen on saa-
punut lähes 160 henkeä. 

Helsingin yliopiston urapalvelut-yksikkö 
koordinoi ryhmämentorointia jo kuudetta ker-
taa. Ensimmäinen kausi starttasi syksyllä 2011. 
Ohjelmaa on kehitetty vuosittain ja tänä vuon-

na kaikkien tiedekuntien opiskelijoille annettiin 
mahdollisuus osallistua. Samalla mentoreiksi 
tarvittiin aiempaa enemmän eri alojen alumne-
ja. Alumniyhdistyksen jäsenistä onneksi useat 
sadat ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita 
mentorina toimimisesta.

– Ilman Alumniyhdistyksen ja yliopiston 
alumnitoimijoiden apua emme olisi pystyneet 
tätä toteuttamaan, kertoo uraohjauksen asian-
tuntija Minna-Rosa Kanniainen urapalveluista. 

Tällä kaudella mukana on 129 aktoria ja heitä 
mentoroimassa 34 alumnia. Kullakin mentorilla 

oPettele, erikoistu ja näytä osaamisesi  

– laadukasta journalismia tarVitaan

Mitä muuta toimittajalta vaaditaan kuin herkkä 
uutisvainu ja terävä kynä? Miten journalistista 
osaamistaan voi tuoda esiin? Media-alasta kiin-
nostuneiden opiskelijoiden kysymyksiin vastaa-
maan saimme ulkomaantoimittajana MTV:n 
uutisissa työskentelevän Janne Hopsun. 

Toimittajan työ on nykyisin erittäin monika-
navaista.

– Opettele printin, television, radion ja verk-
kouutisoinnin toimintatavat. Seuraa aktiivisesti 
sosiaalisen median kanavia, jotta tiedät niiden-
kin logiikat. 

Toimittajan koulutustaustaan olisi hyvä kuu-
lua journalistiikan tai viestinnän opintoja. Il-
man niitäkin voi alalle ponnistaa, mutta silloin 
vaaditaan erinomaisen kirjoitustaidon lisäksi 
yleensä jonkin aiheen tai kielen erityisosaamista.

– Määräaikaisuudet ja itsensä työllistäminen 
freelancerina on monen journalistin arkea. Kan-
nattaa siis varautua pätkätyöhön, verkostoitua 
rohkeasti ja opetella oman osaamisensa markki-
nointia.

riittailona hurmerinta
hy urapalvelut

tapaamisiin osallistuneilta 
opiskelijoilta saatu palaute 
kertoo siitä, että vapaamuotoi-
selle kasvokkain tapahtuvalle 
keskustelulle alumnien kanssa 
on tarvetta. Alumniyhdistys 
ja helsingin yliopiston urapal-
velut järjestävät vuonna 2017 
useita opiskelijoiden työllisty-
mistä tukevia tapahtumia.
Alumniyhdistyksen linke-
din-ryhmästä löydät kiinnos-
tavia yhteistyökumppaneita 
ja saat vinkkejä työnhakuun. 
Päivystäväksi alumniksi ja 
muihin vapaaehtoistehtäviin 
voi ilmoittautua osoitteessa: 
helsinki.fi/alumniyhdistys 

Lämmin kiitos opiskelijoita 
auttaneille alumneille!
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itse yksityisyytensä rajat myös keskustelu-
teemojen osalta.

Opiskelijoiden auttamisen lisäksi mentorina 
toimiminen tarjoaa alumnille mahdollisuuden 
pysähtyä miettimään omaa elämäänsä.

– Mentorina saat ja joudut pohtimaan aika 
syvällisesti omaa työuraasi ja omia elämänva-
lintojasi opiskeluvuosista lähtien. Sikäli tämä 
on itsekkäästäkin näkökulmasta erittäin antoi-
saa, toteaa Vuorinen.

Mentorina pääsee jakamaan kokemuksiaan 
halutessaan myös muiden mentoreiden kanssa. 
Tämä mahdollisuus kannattaa Vuorisen mu-
kaan rohkeasti hyödyntää.

Tälläkin kaudella Alumniyhdistys ja ura-
palvelut järjestävät mentoreille tapaamisen 
maaliskuussa. Uutena verkostoitumisalusta-
na mentoreille on avattu LinkedIn-ryhmä, 
johon toivotaan mukaan aiempienkin vuosien 
mentoreita. Lisäksi ryhmämentoroinnin Face-
book-ryhmä tarjoaa kaikille aiheesta kiinnos-
tuneille mahdollisuuden yhteydenpitoon.

mentoroinnissa ei tarVitse syntyä  

yhteistä loPPutulosta

Opiskelijat saivat ohjelmaan hakiessaan nimetä 
mentoriehdokkaiden joukosta kolme suosik-
kiaan. Ryhmäjaot tehtiin näiden toiveiden pe-
rusteella. 

– On aina jännittävää nähdä, miten ryh-
mädynamiikka lähtee muodostumaan, kertoo 
Kanniainen.

Päivi Vuorisen mielestä ryhmäläisten mo-
niäänisyys on rikkaus.

– Jokainen osallistuja joutuu huomioimaan 
muut ryhmäläiset. Se vaatii yhteistyötaitoja. 
Mentoroinnin aloitustilaisuudessa kirjattavat 
pelisäännöt auttavat yhteisten toimintatapojen 
sopimisessa.

Kyse ei ole yksilösparrauksesta, joten yksittäi-
nen aktori ei voi vaatia henkilökohtaista ohjaus-
ta tai mentoriltaan huomiota ryhmätapaamisten 
ulkopuolella. Mentori ei myöskään ole vastuussa 
aktoreidensa valinnoista tai tekemisistä. 

Ryhmämentoroinnista puuttuu tiimityös-
kentelyyn yleensä liittyvä paine saada valmiik-
si yhteinen lopputulos. Tapaamisissa riittää 
keskusteleminen ja asioista voidaan olla eri 
mieltä. Mentoriksi ryhtymistä pohtivan alum-
nin kannattaa muistaa, että olennainen osa 

toimintaa on aktorien keskinäi-
nen vertaistuki.

Aiempina vuosina monet 
mentorointiryhmät ovat teh-
neet yritysvierailuja. Vuori-
nenkin aikoo viedä aktorin-
sa tutustumaan muutamiin 
organisaa tioihin.

– Pyrin hyödyntämään Lin-
kedIn-kontaktejani ja etsimään 
sieltä Helsingin yliopiston alumne-
ja, joiden työpaikoilla voisimme vierailla. 
Alumneilta saatava tieto heidän työtehtä vistään 
ja työnantajistaan on aktoreille monella tapaa 
hyödyllistä. Vierailut toimivat myös kontakti-
verkoston laajentamisessa. 

sitrakin kiinnostui ylioPiston  

ryhmämentoroinnista

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra järjes-
ti keväällä 2016 ideakuulutuksen, jossa haettiin 
ehdotuksia korkeakouluopiskelijoiden työelä-
mävalmiuksien vahvistamiseen ja korkeasti 
koulutettujen työllistymisen edistämiseen.

– Päätimme urapalveluissa tarjota ryhmä-
mentorointia yhdeksi malliksi. Oli hienoa 
kuulla, että meidät valittiin yli 90 ehdotuksen 
joukosta parhaimmistoon, kertoo Minna-Rosa 
Kanniainen.

Ideakilpailussa jatkoon päässeiden viiden 
idean toteuttajat ovat tavanneet Sitran orga-
nisoimissa sparraustilaisuuksissa. Tavoitteena 
on kiteyttää ideoista toimintamalleja, joita voi-
daan hyödyntää koko Suomessa.

Helsingin yliopiston ryhmämuotoinen 
mentorointiohjelma on poikkeuksellinen. Vas-
taavaa toimintaa ei ole muualla Suomessa näin 
laajasti tehty, vaikka mentorointi tällä hetkellä 
on hyvin suosittua.

– Tyypillisesti mentorointia tehdään mento-
ri–aktori-pareina. Ryhmämentoroinnissa eri-
tyistä on skaalautuvuus. Tätä on mahdollista 
toteuttaa järkevillä resursseilla useille henki-
löille samalla kertaa, toteaa Kanniainen.

Ilmoittaudu mentoriksi kaudelle 2017–2018  
osoitteessa: helsinki.fi/alumniyhdistys

riittailona hurmerinta
hy urapalvelut

on 2–5 opiskelijaa ryhmässään. Ryhmät tapaa-
vat puolen vuoden ajan omavalintaiseen tahtiin 
ja tapaan. Yhteiseen päätöstilaisuuteen kokoon-
nutaan toukokuussa 2017.

– Kokeilemme nyt monitieteisyyttä ja se-
koitimme ryhmiin erilaisilla taustoilla olevia 
ihmisiä. Harvoin työpaikoillakaan on vain sa-
man alan osaajia, joten tilanne vastaa työelä-
män arkea.

Ryhmämentoroinnissa ideana ei ole, että 
mentori jakaisi aktoreille vain substanssiosaa-
mistaan. Tavoitteena on keskustella yleisesti 
työelämään liittyvistä aiheista, 
miettiä esimerkiksi vahvuuk-
sien tunnistamista ja osaa-
misen sanoittamista. Nämä 
teemat ovat opintotaustoista 
riippumatta kaikille yhteisiä.

– Oletus ei ole, että mento-
rin pitäisi tietää vastaukset 
kaikkiin aktoreiden kysymyk-
siin. Mentorin yksi tehtävä on 
ohjata opiskelijoita etsimään 
tietoa, muistuttaa Kan-
niainen.

mentorin on osattaVa 

kuunnella

Opiskelijoiden osallistumisin-
nostuksen ymmärtää hyvin. 
Ryhmämentorointi on oiva 
tapa päästä kysymään mento-
rilta vinkkejä omiin urasuunnitelmiin ja kuule-
maan muiden aktoreiden ajatuksia.

– Motivaatio mentorina toimimiseen syntyy 
etenkin siitä, kun hoksaa, että meillä yliopis-
tosta valmistuneilla on mahdollisuus tukea 
opiskelijoita löytämään ammatti-identiteettinsä 
ja siirtämään osaamistaan työelämään, kertoo 
toista kertaa mentoriksi lähtenyt VTM Päivi 
Vuorinen.

Vuorinen oli syksyllä 2016 mukana myös 
sosiologian ainejärjestön minimentorointioh-
jelmassa. Vuorinen on aihepiirin asiantunti-
ja, koska valmentaa työkseen uranvaihtajia ja 
työttömiä työnhakijoita yrityksensä ReWork 
Partnersin kautta. 

– Vaikka käsittelen työssäni asiakkaiden 
kanssa samanlaisia teemoja, haluan silti jakaa 
vapaa-ajalla osaamistani opiskelijoille. On 

inspiroivaa nähdä, miten aktorit oivaltavat 
asioita keskustelujemme aikana. 

Ryhmän vertaistuki voi herättää näkemään 
uusia vaihtoehtoja. Kenties joku rohkaistuu 
tekemään päätöksen, jolla on merkittävä vaiku-
tus hänen työuralleen, jatkaa Vuorinen.

Mentoriksi hakeutuvan ei Vuorisen mukaan 
kannata säikähtää sitä, että omaan ryhmään 
saattaa valikoitua nuorten opiskelijoiden lisäksi 
jo yhden työuran tehneitä aktoreita, jotka ovat 
nyt opiskelemassa uutta tutkintoa. 

– Olin mentorina ensimmäisen kerran 
ryhmämentorointikaudel-
la 2013–2014. Oletin silloin, 
että aktorit olisivat parikymp-
pisiä yliopisto-opiskelijoita. 
Mentoroitavakseni valikoi-
tuikin myös muutama minua 
vanhempi ja työurallaan jo 
esimiestehtävissä ollut opiske-
lija. Uskon, että ikäjakauma 
teki keskusteluistamme syväl-
lisempiä.

Mentorin tärkeimpiä teh-
täviä on kuunnella, herättää 
ryhmäläisiä näkemään asioita 
eri perspektiiveistä ja ohjata 
yhteiseen ajatustenvaihtoon. 
Mentorin asiantuntijuus tulee 
esiin erilaisten vaihtoehtojen 
etsimisen opastamisessa.

– Jos toteamme yhden akto-
reista olevan nyt pisteessä X ja hän kertoo ha-
luavansa työurallaan pisteeseen Y, niin yhdessä 
ryhmän kanssa mietimme, millaisia asioita 
hänen kannattaisi tehdä päästäkseen tavoittee-
seen. Usein siinä samalla avataan hänen vah-
vuuksiaan, kiinnostuksen kohteitaan ja mieti-
tään kenties lisäopintojen tarvetta, jotta polku 
alkaa hahmottua.

mentorikin Pääsee Pohtimaan  

omaa elämäänsä

Aktorit haluavat kuulla mentorinsa opin noista, 
työpaikoista ja osaamisen kehittämisestä uran 
varrella. Myös vapaa-ajan ja perhe-elämän 
yhdistäminen kiireiseen työtahtiin kiinnos-
taa opiskelijoita, vaikka ryhmämentoroinnin 
tarkoi tus ei ole keskustella liian henkilökohtai-
sista asioista. Jokainen osallistuja määrittelee  

mentorin 
tärkeimpiä 
tehtäviä on 
kuunnella 
ja herättää 
ryhmäläisiä 
näkemään 
asioita eri 
perspek
tiiveistä.
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fuksiseikkailun 
alumnirasti innosti 

ja hämmensi

alumnit osallistuivat 28.9.2016 ensim-
mäistä kertaa Ylioppilaskunnan järjestä-

mään Fuksiseikkailuun. Lähes 4 000 opiskeli-
jaa kerännyt Fuksiseikkailu on Suomen suurin 
uusien opiskelijoiden tapahtuma. Opiskelija-
joukkueet kiersivät Helsingin keskustassa suo-
rittamassa tehtäviä HYY:n, opiskelijajärjestöjen, 
yliopiston ja yhteistyökumppaneiden rasteilla. 
Seikkailu huipentui jatkoille The Circukseen. 
Jatkoilla esiintyi Antti Tuisku, ja sinne päätyi 
lopulta myös Alumniyhdistyksen jäseniä.

Alumniyhdistyksen rastin tarkoitus oli spar-
rata opiskelijoita työnhakuprosessissa. Tehtävä-
kuvaus alkoi: Unelmaduuniin? Tule hakemaan 
paikkaa auringossa. Tänään kaikki on mahdol-
lista. Tarjolla on unelmiesi työpaikka, ja olet 
päässyt loppuhaastatteluun. 

Rastilla haastatteluja teki 3–5 vapaaehtois-
ta alumnia. He pisteyttivät suorituksen sekä 

antoivat positiivista ja rakentavaa palautetta. 
Hauskanpidon taustalla oli tärkeä viesti:  
alumnit auttavat mielellään opiskelijoita 
kehit tämään taitojaan, jotta nämä löytäisi-
vät unelmaduuninsa.

– Nuoret olivat aivan valloittavia ja innos-
tuneita. Alumneille tekisi hyvää nähdä, miten 
opiskelijaelämä on muuttunut ja muuttuu vuo-
sien myötä, eräs alumni kommentoi.

– Tuttu fuksihuumori kukki loistavasti, ha-
vaitsi toinen vapaaehtoinen.

– Osa ulkomaisista opiskelijoista oli aika häm-
mentyneitä tehtävän kuullessaan. Itseäni yllätti, 
kuinka harva uskaltautui yksin vastaamaan. 
Ryhmästä haettiin tukea ja annettiin yhden tai 
kahden ”pääpuhujan” hoitaa koko homma. Yrit-
täjyys ei näytä houkuttelevan nuoria, vaan vasta-
uksissa korostuivat turvallisuus ja varman päälle 
pelaaminen, kolmas alumni raportoi.

jos haluat osallistua  
Vuonna 2017: 

helsinki.fi/alumniyhdistys

urafestareilla 
kohdattiin monella 

tasolla

alumniyhdistys järjesti 24.10.2016 HYY:n 
ja urapalveluiden kanssa yhteiset Urafes-

tarit Helsin gin yliopiston päärakennuksessa. Se 
oli opiskelijoille tarkoitettu eteenpäin katso-
va, inspiroiva tilaisuus. Aiheina olivat tämän 
päivän ja tulevaisuuden työelämä, tieteen ja 
tiedelähtöisen toiminnan arvostus sekä opis-
kelijan työelämäidentiteetti. Mitä on tulevai-
suuden työ? Minkälaista osaamista tarvitaan? 
Miten sitä hankitaan? 

Luentojen lomassa urapalvelut järjesti 
CV-klinikoita ja LinkedIn -työpajoja. Alumni-
yhdistys järjesti alumnien ja opiskelijoiden vä-
lisiä kohtaamisia Speednetworkingin ja Alum-
nien Teehetken muodossa.  

Speednetworkingissä päämääränä oli haus-
kalla mutta tehokkaalla tavalla tutustua vä-
hintään kuuteen henkilöön siten, että pareilla 
on aina kaksi minuuttia aikaa esittää ja vastata 
kahteen kysymykseen kuten: Mihin työhön et 
soveltuisi? ja Mitä teet tulevana sunnuntaina? 
Kahden minuutin kuluttua vaihdettiin paria.

Alumnien Teehetkessä vapaaehtoiset alum-
nit kertoivat omasta urapolustaan Lehtisalissa. 
Alumniyhdistyksen hallituksen jäsen, Suo-
men Saunaseuran toiminnanjohtaja Katariina 

Styrman haastatteli kaupunkipolitiikan asi-
antuntijaa Eero Holstilaa, Antti Kuosmasta 
ulkoasiainministeriön suunnittelu- ja tutki-
musyksiköstä, Kati Repoa KREAM Helsin-
gistä, poliitikkoa ja ammattiyhdistystoimijaa 
Antti Rinnettä, Fortumin viestintäjohtaja 
Kati Suurmunnea, eläkkeellä olevaa Suomen 
Pankin johtokunnan neuvonantajaa Antti  
Suvantoa ja Yliopistopalveluiden henkilöstö-
päällikköä Laura Tuomista. 

Päälavalla puhui yhdistyksen kutsusta  
ETLAn tutkimuspäällikkö, KTT Antti  
Kauhanen siitä, mitä opiskelijan täytyy osata 
tulevaisuudessa, kun tietotekniikka, robotiik-
ka ja kansainväliset työmarkkinat muokkaavat 
ammattien rakenteita ja työn sisältöä.
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tiedekuntajärjestö Humanisticum ja Hel-
singin yliopiston Alumniyhdistys järjes-

tävät keväällä 2017 pilottihankkeen Duuni-
safari-ohjelmasta humanistiopiskelijoille.

Duunisafari on 1–2 päivän pituinen työ-
elämä kokeilu, jonka opiskelija suorittaa 
alumnin johdolla. Duunisafarin kohtee-
na voi olla yritys, virasto, yhteisö, järjestö 
tai mikä tahansa organisaatio. Tarkoituk-
sena on tutustuttaa opiskelijoita erilaisiin 
työympäristöihin, ammatteihin, alumnei-
hin, uramahdollisuuksiin, työelämätaitoi-
hin ja ennen kaikkea oppimaan minkälaisia 
valmiuksia työelämässä tarvitaan. Mukaan 
voi hakea kuka tahansa humanistisen tie-
dekunnan opiskelija akateemisesta iästään 
riippumatta. Pyrimme saamaan mukaan 30 
alumnia ja 30 opiskelijaa, jotka omien kiin-
nostuksien ja valmiuksien mukaan valitaan 
ohjelmaan. 

Duunisafariin osallistuminen sitouttaa 
yhtei seen verkostoitumistilaisuuteen maalis-
kuussa, 1–2 päivän safariin huhtikuussa 2017 ja 
loppupalautteen antamiseen. Duunisafareita 
ja Yrityssafareita ovat aikaisemmin järjestäneet 
menestyksekkäästi Media ry ja Aikuiskasva-
tuksen Kilta ry. Duunisafari on opiskelijaläh-
töinen hanke, jota Alumniyhdistys tukee orga-
nisoimalla ohjelmaan mukaan alumneja. 

Haemme nyt 30:tä vapaaehtoista alumnia 
toimimaan safarin järjestäjinä. Jokainen va-
paaehtoinen kirjoittaa itsestään ja työpaikas-
taan lyhyen kuvauksen jonka perusteella opis-
kelijat hakevat safarilaisiksi. Löydät selkeät 
ohjeet miten täyttää lomake osoitteesta

helsinki.fi/alumniyhdistys

kaisaleena rahikka
duunisafari-työryhmän vetäjä, AlumniFuksi

humanisticumin hallituksen jäsen 2017

urasafari

Mediat ja suhteemme niihin muuttuvat. Niin 
ikään suhteemme poliittiseen päätöksen
tekoon on muuttunut. Yhteis kunta ja 
yksilöiden sivistysihanne sekä käsitykset 
tiedonmuodostuksesta herättävät keskustelua.  
Miten medioiden, poliittisen päätöksen teon 
sekä sivistyksen ja tiedon muodostuksen 
muutokset vaikuttavat yhteiskuntaan ja 
meihin yksilöinä?

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan 
aiheesta ti 14.3.2017 klo 14–16 SFV:n 
juhlasaliin, Yrjönkatu 18, Helsinki.
Puhujina mm. Mediakasvatusseuran 
kehitysjohtaja Isabella Holm, Päätoimittaja, 
Borås Tidning Stefan Eklund, Helsingin 
yliopiston professorit Henrik Meinander ja 
Anu Koivunen. Moderaattorina toimittaja 
Jeanette Björkqvist. 

Rinnakkaiskielisen tilaisuuden järjestävät 
Alumniyhdistys, Hanasaaren ruotsalais
suomalainen kulttuurikeskus, Helsingin 
yliopiston Ruotsinkieliset asiat, Kansalais
foorumi ja Svenska Folk skolans Vänner. 
Tilaisuus on osa kolmen tapahtuman  
sarjaa 2017. Seuraavat ajankohdat ovat 
to 11.5.2017 klo 14–16 ja la 10.6.2017.

Ilmoittautuminen:  
helsinki.fi/alumniyhdistys

Medierna och vårt förhållande till dem 
har förändrats. Likaså vårt förhållande till 
politiskt beslutsfattande. Bild ningsidealet 
i vårt samhälle och bland individer samt 
uppfattningarna om kunskapsproduktion 
väcker debatt. Hur påverkar det här vårt 
samhälle och oss som individer? 

Kom och lyssna och diskutera ämnet  
tisdag 14.3.2017 kl. 14–16 i SFV:s festsal, 
Georgsgatan 18, Helsingfors. Som talare 
bl.a. utvecklingschef Isabella Holm 
Föreningen för mediefostran, chefredaktör 
för Borås Tidning Stefan Eklund, samt 
professorerna vid Helsingfors universitet 
Henrik Meinander och Anu Koivunen. 
Som moderator journalist Jeanette 
Björkqvist.

Detta pararellspråkiga seminarium 
arrangeras av Alumnföreningen, Hana
holmen – Kulturcentrum för Sverige och 
Finland, Svenska ärenden vid Helsingfors 
universitet, Kansalaisfoorumi och Svenska 
Folkskolans vänner. Evenemanget är det 
första av en tredelad serie 2017. De två 
följande tillfällena är torsdag 11.5.2017 
kl. 14–16 och lördag 10.6.2017 kl. 14–16.

Anmälning:  
helsinki.fi/alumnforeningen

SIVISTYS!?
BILDNING!? 
MITä jäLkIä ToTuuDeN jäLkeINeN aIka jäTTää MeIhIN?

koNSekVeNSerNa aV DeT poSTfakTueLLa SaMhäLLeT
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kansainvälisesti vertaillen Helsingin yliopis-
ton alumniyhdistys on merkittävä toimija 

niin kokonsa kuin aktiivisuutensakin puolesta. 
Yhdessä muodostamme pienen kaupungin, 
jonka toiminta tekee tutkimuksen ja akateemi-
sen koulutuksen merkityksen näkyväksi koko 
yhteiskunnassa. Selaillessasi tätä jäsenkirjettä 
huomaat pian, että yhdistyksen sinnikäs työ 
opiskelijoiden ja yliopiston hyväksi tuottaa 
tulosta. Jokainen jäsen voi olla 
ylpeä siitä, että hän on jäsen-
maksullaan tukenut opiskeli-
joita ja yliopiston toimintaa.

Yhdistys on päivittänyt 
strategiaansa lähtökohtanaan 
Helsingin yliopiston strategiset 
tavoitteet asettaa opiskelija keskiöön ja panos-
taa kansainväliseen kilpailukykyyn. Olemme 
sopineet aktiivisten tiedekuntien, strategisten 
toimialojen ja yliopiston johdon kanssa niistä 
toiminta-alueista, joihin alumnien akateemi-
nen vapaaehtoistyö jatkossa keskittyy. 

yhdistys asettaa opiskelijan keskiöön tuke-
malla hänen työllistymistään ja työelämätaito-
jen kehittymistä. Hankkeissa sadat alumnit 
jakavat omaa erityisosaamistaan. Keskeisiä  

yhteistyökumppaneita ovat yliopiston urapal-
velut, ylioppilaskunta ja ainejärjestöjen alum-
ni- ja työelämävastaavat. Mentorointi lisään-
tyy, ja useat tapahtumat – kuten alumnirasti 
Fuksiseikkailussa, Urafestarit ja After Work 
-tapahtumat – mahdollistavat kohtaamisia. 
Lisäk si toteutamme Job Shadowing -ohjelman, 
osallistumme Urasafareille sekä toistamme 
Huipulla ja Yhteiskunnassa -kurssin tohtori-

koulutettaville. Välitämme 
aktiivisesti työtä mm. Alumni-
yhdistyksen oman LinkedIn 
ryhmän kautta. Ehtisitkö sinä 
osallistua?

Mitä tulee kansainväliseen 
kilpailukykyyn, yhdistys on 

vuosien varrella tukenut opetuksen kehittä-
mistä useilla hankkeilla. Tämä on luontevaa, 
sillä Helsingin yliopiston alumneja kiinnostaa, 
miten Helsingin yliopiston opiskelijat pärjäävät 
kansainvälisillä työmarkkinoilla. Törmäämme 
nuoralumneihin eri työtehtävissä päivittäin. 
Mitä työelämätaitoja heillä tulisi olla nykyisten 
lisäksi, ja miten voisimme auttaa heitä urallaan? 

uusien painopistealueiden lisäksi yhdistys 
huolehtii yhä myös siitä, että jokaisen alumnin 

uteliaisuus on  
keskeinen alumnihyVe

– oli hänellä mahdollisuus osallistua akateemi-
seen vapaaehtoistyöhön tai ei – on mielekäs-
tä olla jäsen. Jäsenohjelma pysyy jatkossakin 
monipuolisena ja tiedotus tehokkaana. Myös 
videoviestintä tekee vahvasti tuloaan. Sen an-
siosta toimintaan voi osallistua, vaikka ei asuisi 
pääkaupunkiseudulla.

Yhdistyksen tekemän laajan jäsenkyselyn 
tulokset antoivat paljon lisää tietoa siitä, miten  
yhdistyksen tulisi toimia ja mihin sen tulisi 
erityisesti keskittyä. Kiitos siitä! Olen perehty-
nyt jokaiseen vastaukseen, tehnyt korjausliik-
keitä ja välittänyt terveisiä. Hyödynnän kaikki 
hyvät ehdotukset vuoden mittaan. 

Vuosikokous päätti 9.11.2016 erottaa paine-
tun Yliopisto-lehden jäsenmaksusta. Kaikki  
jäsenet saavat jatkossa lehden sähköisenä ja ne 
jäsenistä, jotka haluavat saada lehden aiempaan 
tapaan painettuna, saavat sen maksamalla 
4 euroa enemmän vuodessa. Näin jäsenmaksua 
ei tarvitse nostaa niiden osalta, joille sähköinen 
lehti riittää. Päätös ei millään tavalla tarkoita, 
että arvostus lehteä kohtaan olisi vähentynyt. 
Päinvastoin. Usea jäsen on jo vuosia toivoneet 
saavansa lehden sähköisenä, koska se on heille 
paras vaihtoehto. Tahdomme, että jokainen 
saa lehden toivomassaan muodossa, jotta tämä 

hyödynnän 
kaikki hyvät 
ehdotukset.

kiitos meidän 
kaikkien jäsenten 

puolesta.

Suomen paras tiedelehti varmasti tulee luet-
tua. Samalla yhdistys haluaa kunnioittaa sitä, 
että huomattava osa jäsenistä haluaa lehden 
nimenomaan paperisena. 

yhdistys jatkaa hyvien jäsenetujen tarjoamis-
ta jäsenilleen ja hakee aktiivisesti uusia yhteis-
työkumppaneita. Jäsenmäärää kasvatetaan 
vuosittain 1000 alumnilla. Törmäät meihin 
messuilla ja tilaisuuksissa. Pyydän sinua tutus-
tumaan yhdistyksen laajaan etutarjontaan ja 
varmistamaan, että kaikki edut, joihin jäse-
nyys oikeuttaa, tulee käytettyä. Tahdon myös 
toivottaa kaikki tervetulleiksi alumnitapahtu-
miin. Uteliaisuus on keskeinen alumni hyve. 
Piipahda siis edes kerran, jos aika suinkin  
sallii. Tapahtumista kerätty palaute lupaa,  
että yllätyt myönteisesti. 

Lopuksi tahdon kiittää niitä satoja alum-
neja, jotka ovat tehneet akateemista vapaa-
ehtoistyötä tämän ja viime vuoden aikana. 
Ilman teidän panostanne moni asia olisi jäänyt 
tekemättä. Kiitos meidän kaikkien jäsenten 
puolesta!

Pia österman
toiminnanjohtaja
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alumniyhdistys tekee säännöllisesti mieli-
pidekyselyitä alumneille ymmärtääkseen 

paremmin alumnien näkemyksiä ja mielipiteitä 
kysymyksissä, jotka koskevat Helsingin yliopis-
toa, jäsenyyttä ja ajankohtaisia tapahtumia ja 
havaitakseen trendejä alumnien asenteissa. Tuo-
rein jäsenkysely oli viiden vuoden välein tehtävä 
poikkeuksellisen perusteellinen ja kansainväli-
sesti verrannollinen kysely. Se toteutettiin vii-
meksi vuonna 2011 ja nyt kesä-syyskuussa 2016. 

Kysely lähetettiin kaikille niille Alumniyh-
distyksen jäsenille, joiden sähköpostiosoite oli 
saatavilla ja postitse kaikille niille, joilla ei ollut 
toimivaa sähköpostiosoitetta. Kyselyyn vastasi 
kaikkiaan 2 653 alumnia joissa 2 626 verkossa ja 
27 postitse. Kyselyyn vastasi 43% jäsenistä. 

Yhdistys on soveltanut Net Promoter Score 
(NPS) menetelmää kaikissa kyselyissään vuo-
desta 2015. Tutkimuksen tulokset osoittavat, 
että Helsingin yliopiston NPS on alumnien pa-
rissa (+64) ja Alumniyhdistyksen NPS on (+47) 
mikä on todella korkea tulos. NPS skaala on 
-100 – +100. 

jäsenkyselyn 
tulokset

Vuosikokousmateriaali on nähtävillä yhdistyksen  
kotisivuilla ja toimistolla. ilmoittaudu mukaan ja vaikuta.

kokouksen jälkeen tarjoilua.

helsinGin ylioPiston  
alumni ry:n Vuosikokous

Keskiviikkona 15.11.2017 klo 17  
Yliopiston päärakennus, Pieni juhlasali, Fabianinkatu 33, 4. krs 

maailmassa on noin 17 000 yliopistoa ja 
Helsingin yliopisto sijoittuu maailman 

yliopistojen parhaimpien joukkoon (top 0,5 %). 
HY nousi sijalle 56 elokuussa 2016 julkaistussa  
Shanghain yliopistovertailussa. Sijoitus parani 
11 sijaa vuodesta 2015 erityisesti sen huipputut-
kimuksen ansiosta, jota yliopiston sitoutunut 
henkilöstö tekee.

Pohjoismaiden kolmas

Pohjoismaisten yliopistojen joukossa Helsingin 
yliopisto sijoittui kolmanneksi. Edellä olivat vain 
Kööpenhaminan yliopisto (30.) ja Karoliininen 

hy lähellä maailman 
50 Parhaan joukkoa

hyödynnä cV:ssäsi 
helsingin yliopiston menestys 
heijastuu myös sen alum nei hin. 
merkitse Alumni  yhdistyksen 
jäsenyys ansio luetteloosi ja 
mainitse opinnoistasi helsingin 
yli opistossa.

instituutti (44.). Viime vuonna edellä olivat vielä 
Oslon ja Uppsalan yliopistot.

Suomen yliopistoista Helsingin yliopisto on 
ainoana maailman sadan parhaan joukossa. 
Seuraavana tulee Itä-Suomen yliopisto, joka 
ylsi sijoille 301–400. Aalto-yliopisto, Oulun yli-
opisto ja Turun yliopisto ovat sijoilla 401–500.

Vertailussa ensimmäisen sijan sai jälleen yh-
dysvaltalainen Harvard. Maailman 20 parhaan 
yliopiston joukossa oli Yhdysvaltojen ulkopuo-
lelta vain viisi yliopistoa.

shanghairanking.com

lisäksi 

•  88% alumneista ovat ylpeitä tutkinnostaan
•  84% kokevat suhteen yliopistoon myöntei-

senä tai hyvin myönteisenä
•  46%:n mielestä yliopisto on menossa  

oikeaan tai jokseenkin oikeaan suuntaan, 
18%:n mielestä se on menossa väärään tai 
hieman väärään suuntaan, ja 36% ei  
osaa sanoa.

•  Suurin osa alumneista on seurannut uutisia 
Helsingin yliopiston budjettileikkauksia ja 
lomautuksia tiiviisti tai erittäin tiiviisti.

•  Kolme tärkeintä tiedonlähdettä koskien 
yliopistoa ovat alumneille Yliopisto-lehti, 
sanomalehdet ja Alumniyhdistys. Nuorten 
alumnien osalta myös sosiaalinen media. 
Yli 60% luottaa mediaan lähteenä, yli 50% 
Alumniyhdistykseen ja yli 30% tiede-
kunnan uutiskirjeisiin, opiskelijoihin ja 
yliopiston johtoon uutislähteenä koskien 
Helsingin yliopistoa.

•  Suurin osa alumneista kokee, että yli opisto 
on vahvasti sitoutunut sen strategisiin 
arvoi hin vuosille 2017–2020; koulutuk-
seen ja tietoon, jonkin verran auto-
nomiaan ja totuuteen mutta vähemmän 
hyvinvointiin ja luovuuteen. Yhdistyksen 
katsotaan olevan paljon tai hyvin paljon  
sitoutunut sen 2017–2020 strategisiin  
arvoihin; näkemyksellinen, hyödyllinen, 
innostava ja sivistävä. 

•  Kysyimme myös mihin painopistealueisiin 
yliopiston rehtorin tulisi keskittyä. Avoi-
missa vastauksissa esiintyi erityisesti seu-
raavat aiheet: kansainvälistyminen, tutki-
muksen laadun ja opetuksen arvostus, 
tiedeyhteisön hyvinvointi ja tieteen merki-
tyksen puolestapuhujana toimiminen. 

•  Iästä riippumatta olivat kaikki vastaa-
jat kiinnostuneita muidenkin kuin oman 
alan tutkimuksesta ja tieteestä 

•  Vastaajat lukevat Yliopisto-lehteä usein  
– iästä riippumatta. 

•  Jäsenet välittävät yliopistosta ja ovat  
valmiita tekemään runsaasti vapaa-
ehtoistyötä.

•  Yhdistystä pidetään erittäin aktiivisena, 
monipuolisena ja kiinnostavana ja sen vies-
tintää pidetään tehokkaana, joskus liian 
runsaana. Yhdistyksen brändi on vahva.
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 "Olen toisen polven yliopistolainen. Isä työskenteli pro-
fessorina, ja itsekin olen tehnyt suuren osan urastani 
yliopistolla. En halua, että lukkarinrakkauteni yliopis-
toon katkeaa, joten liityin alumniksi hyvissä ajoin ennen 
eläkeikää.

Tapahtumien lisäksi olen osallistunut viidelle erinomai-
selle alumnimatkalle. Mieleenpainuvimmat olivat parin 
viikon purjehdus rahtilaivalla Polynesiassa sekä Jorda-
nian-matka, jolla Jaakko Frösen esitteli Petran kaivauk-
sia. Hän osasi kertoa kuin olisimme 
olleet Indiana Jonesin matkassa. 

Alumnitoiminta on erittäin  
pirteää!”

tarja kohila
eläinlääketieteellinen tiedekunta

olen alumni yhdistyksen 
jäsen, koska

 "Pitäisi kysyä pikemminkin, että 
miksi en olisi alumni. Sehän on 
itsestäänselvyys. Olen vaikut-
tanut yliopistolla yli 50 vuotta, 
joten yliopisto on luontainen osa 
minua.

Olen osallistunut useisiin 
alumnitapahtumiin ja -juhliin 
niin esiintyjänä kuin nauttivana-
kin osapuolena. Viime vuoden lo-
pulla liityin Alumniyhdistuksen 
ainaisjäseneksi.

Menestyksekäs operaatio 
oli, kun Helsingin yliopiston 
375-vuotisjuhlavuoden kunniak-
si rakensimme verkkosivuston, 
jossa esittelimme 375 menesty-
nyttä humanistia. Monet kokivat 
sen hyväksi mahdollisuudek-
si olla näkyvästi läsnä alumni  -
joukkueessa.” 

375humanistia.helsinki.fi 

arto mustajoki
humanistinen tiedekunta

 "Opin sanan alumni vasta viimeisellä ulkomi-
nisteriön työkomennuksellani New Yorkissa. 
Yhdysvaltalaisessa kulttuurissa omaa yliopis-
toa muistellaan voimakkaasti, siihen pidetään 
yhteyttä ja sitä myös tuetaan.

Kun palasin Suomeen ja jäin eläkkeelle, me-
nin opiskelemaan historiaa Avoimen yliopis-
ton kursseille. Niissä kuvioissa kuulin Alum-
niyhdistyksestä ja liityin jäseneksi.

Alumnijäsenyydessä arvostan erityisesti 
kiintoisia luentoja ja matkoja. Olen saanut uu-
sia ystäviä ja löytänyt vanhoja. Vuosijuhla on 
aina yhtä riemukas.

Olen vapaaehtoisena jakanut mehua ja kun-
tosalilippuja yliopiston avajaispäivinä. Vapaa-
ehtoistyö kiinnostaa jatkossakin. Koen, että 
Helsingin yliopisto on edelleen minun yliopis-
toni ja että voin kävellä Porthanian pyöröovis-
ta sisään aina kun haluan.”

ritva jolkkonen
valtiotieteellinen tiedekunta

 "Liityin alumniksi pian valmistumisen jälkeen. 
Halusin rakentaa opiskelun jälkeistä yhteyttä 
yliopistomaailmaan ja tieteeseen – ja jopa koko 
yhteiskuntaan. Yliopistohan on osa yhteiskuntaa 
mutta samalla sen kriittinen ääni, vähän kuin oi-
keuskansleri tai Yleisradio.

Kaksi vuotta olin yhdistyksen hallituksen jäsen. 
Koin tärkeäksi muistuttaa, että huolimatta Aal-
to-yliopiston loistokkaasta noususta, Helsingin 
yliopisto on yhä Suomen suurin ja korkeimmalle 
rankattu yliopisto.

Ihmisten pitäisi tuntea enemmän ylpeyttä alma 
materistaan. Alumnius on kunnia-asia, ja se kannat-
taisi rohkeasti tuoda esille myös ansioluettelossa.”

jan okerBlom
valtiotieteellinen tiedekunta

 "Tieteen ansiosta ihmiset elävät 
nykyään terveempinä ja pidem-
pään, joten työssäkin on oltava 
pidempään. Perinteinen malli 
– opiskelu, ura ja eläke aika – 
muuttuu moniportaiseksi. Ih-
misen tulee kyetä uusimaan tai-
tonsa poikkitieteellisesti, ja oma 
vastuu henkisestä suoritusky-
vystä korostuu. Alumni-yhdis-
tys avaa tähän ovia.

 Alumniudessa ei ole kyse 
vain saamisesta vaan myös 
mahdollisuudesta antaa eli  
jakaa tietoa, antaa aikaa ja  
kohdentaa varoja esimerkiks i  
ryhtymällä tiedekummiksi. 
Alumniyhdistyksen hallituk-
sessa haluan olla toteuttamassa 
yhdistyksen tavotteita, olla vai-
kuttamassa valmistuvien sijoit-
tumiseen ja yliopiston kansain-
väliseen kilpailukykyyn myös 
konkreettisin keinoin.

Alumnina olen voinut käydä 
paljon älyllisiä keskusteluja ja 
kokea ystävyyttä.”

susanna miekkoja
matemaattis-luonnon tieteellinen 

tiedekunta
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helsingin yliopistossa on toteutettu laaja 
koulutusuudistus, josta käytetään nimeä 

Iso Pyörä. Uudistus merkitsee ajattelutavan 
muutosta, jossa siirrytään oppiaineista koulu-
tusohjelmiin.

Uudistus on edennyt niin, että Helsingin 
yliopiston tutkintokoulutus toteutuu syksys-
tä 2017 lähtien koulutusohjelmissa. Koulutus-
ohjelmat korvaavat entiset pää- ja sivuaineet. 
Tieteenalat, joita aiemmin on opetettu pää- ja 
sivuaineina, löytyvät nyt koulutusohjelmien 
sisällöistä. Koulutusohjelmassa on useiden tie-
teenalojen sisältöjä, jotka on huolellisesti suun-
niteltu tuottamaan tulevaisuuden työelämässä 
hyödyllistä osaamista. 

Muutos tarkoittaa, että kandiohjelmaan ha-
kiessaan opiskelijan ei tarvitse vielä sitoutua 
yhteen tieteenalaan, vaan opintojen edetessä 
hän voi ohjelman sisällä suuntautua itselleen 
parhaiten sopivalle alalle. Tämä vähentää uu-
delleen hakemisen tarvetta.

Ohjelmien sisältö ja osaaminen on ajanmu-

kaistettu ja työelämässä hyödyllistä osaamista 
on lisätty. Jo kandiohjelmiin kuuluu harjoittelua 
tai työelämäprojekteja. Lisäksi kaikissa kandi-, 
maisteri- ja tohtoriohjelmissa saa pitkällä täh-
täimellä työllistyvyyttä tukevia asiantuntijaval-
miuksia, kuten projektinhallinta-, koordinointi- 
ja neuvottelutaitoja. Koulutus on monialaista, 
ajanmukaista ja työllistyvyyttä rakentavaa. 

Maisteriohjelmissa on paljon vaihtoehtoja 
syventyä ja erikoistua. Ammatillisen kelpoi-
suuden tuottavat koulutukset on sisällytet-
ty koulutusohjelmiin. Edelleen huolehditaan 
siis siitä, että muun muassa opettajat, lääkä-
rit, hammaslääkärit, eläinlääkärit, farmaseutit 
ja lakimiehet valmistuvat koulutusohjelmista 
kelpoi suuksineen.

Uutuutena entiseen on, että kaikilla koulu-
tusohjelmilla on nimetyt johtajat ja johtoryh-
mät. Koulutusohjelmien johtamisella varmis-
tetaan opetuksen laatu. Koulutusohjelmien 
johtaja ja johtoryhmä vastaavat opetuksen 
orga nisoinnista ja ohjelman muodostamasta  

Valttikorttina 
osaaminen – mikä muuttuu 

koulutuksessa?

yhteisöstä, johon myös alumnit kuuluvat. 
Alumneilta saamme arvokasta tietoa siitä, 
millaista osaamista valmistuneet tarvitsevat. 
Teemme tätä työtä yhteistyössä Alumniyhdis-
tyksen kanssa vuonna 2017.

Merkittävä osa maisteriohjelmista on suun-
nattu kansainvälisille hakijoille. Tällaisis-
sa ohjelmissa kansainväliseen yhteisölliseen 
toimintaan kiinnitetään erityistä huomiota. 
Kansainvälisissä rooleissa toimivien alumnien 
tiedot, taidot ja osaaminen ovat ohjelmien toi-
minnassa erityisen hyödyllisiä ja arvokkaita. 

Helsingin yliopisto voi lähitulevaisuudessa 
olla houkutteleva vaihtoehto myös lukuvuosi-
maksuja maksaville hakijoille hyvän apuraha-
ohjelmansa vuoksi. Noin puolet 60 maisterioh-
jelmasta on opetuskieleltään englanninkielisiä, 
joihin odotetaan kansainvälisiä hakijoita. Sa-
maan aikaan Suomessa otetaan käyttöön syk-
systä 2017 lähtien EU/ETA-maiden ulkopuolisia 
kansalaisia koskevat lukuvuosimaksut. 

Kansainvälisten maisteriohjelmien markki-
nointi on tärkeää ja sitä lisätään ensimmäisen 
hakukierroksen jälkeen. Vuoden 2017 haun 
jälkeen nähdään, miten näin nopealla aika-
taululla perustetut maisteriohjelmat löytävät 
hakijansa kansainvälisesti. Maailmalla toimivi-
en alumnien kautta tieto Helsingin yliopiston 
ohjelmista leviää luontevasti, mikä toimii myös 
tehokkaana markkinointikeinona.

Kokonaan koulutusohjelmapohjaiseen kou-
lutukseen siirtyminen vie useita vuosia, sillä 
ennen uudistusta opintonsa aloittaneet voivat 
halutessaan jatkaa opintonsa vanhan opetus-
suunnitelman mukaisesti loppuun siirtymä-
kauden aikana, joka päättyy heinäkuun lopus-
sa vuonna 2020.

Kuitenkin moni aiemmin opintonsa aloit-
tanut haluaa todennäköisesti siirtyä alaansa 
vastaavaan uuteen koulutusohjelmaan, mikä 
onkin suositeltavaa ja se tehdään mahdollisim-
man sujuvaksi opiskelijalle.

Koulutusohjelmien identiteetti tulee muo-
toutumaan lähivuosina, kun opiskelijoiden ja 
opettajien yhteisöt ohjelmissa lähtevät toimi-
maan. Hohdokkaista uusista ohjelmista val-
mistuu sitten uusi alumnien sukupolvi.

Päivi aronen, asiantuntija, iso Pyörä  

–koulutusuudistuksen projektipäällikkö

faktoja iso Pyörä  
koulutus
uudistuksesta
helsinGin ylioPiston  

koulutusohjelmat 

• 32 kandiohjelmaa

• 60 maisteriohjelmaa

•  23 monikielistä ja viisi  
kokonaan englanninkielistä 
maisteriohjelmaa, joihin  
haetaan 1.12.2016–12.1.2017,  
ks. helsinki.fi/en/studying/ 
masters-programmes

•  27 kotimaiskielistä maisteri- 
ohjelmaa, joihin haetaan  
kevään 2017 yhteishaussa

•  Lisäksi 5 maisteriohjelmaa 
käynnistyy syksyllä 2018 ja niihin 
haetaan vuoden 2018 hauissa.

•  32 tohtoriohjelmaa

•  Tohtoriohjelmat on perustettu  
2013 ja johtajat ja johto ryhmät 
asetettu toimikaudelle   
2014–2017.

•  Uudet osaamisperustaiset 
opetus suunnitelmat valmistuvat 
kevään 2017 loppuun mennessä 
koulutus ohjelmien johtoryhmissä.

•  Kandi- ja maisteriohjelmien  
johtajat ja johtoryhmät on 
valittu ensim mäiselle toimi-
kaudelleen 2017–2020.

katso esimerkkejä

Master's Programme  
in Data Science
youtu.be/hWin3Gbpf5A

Master's Programme  
in Food Sciences
youtu.be/Bl1Sltm7KV0
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yleis
siVistynyt  
juristi

Vuoden Alumni, Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuimen tuomari Pauliine  

Koskelo on tehnyt näyttävän juristinuran. 
Yksi menestyksen salaisuus on työteliäisyys – 
ja tuo piirre näkyi selvästi jo opiskeluaikana. 

Aloittaessaan oikeustieteen opinnot Helsingin 
yliopistossa syksyllä 1976 Koskelo astui perhees-
tään ensimmäisenä akateemiseen maailmaan.

– Isällä meni rintamalla ne vuodet, kun hän 

Vuoden Alumni Pauliine 
Koskelo kokee, että  
yli opistojen pyrkimys tosiasia
pohjaiseen ja analyyttiseen 
ajatteluun on eurooppalaisen 
demokratian turva poliittisen 
epävakauden aikana.

ei ollut, eikä ole vieläkään, sitä mitä toivoi-
si. Monet luennot olivat tavattoman kuivia ja 
huonosti esitettyjä. Ne eivät tuoneet lisäarvoa 
oppikirjan lukemiseen.

Koskelo arvosti luentoja, joissa professori 
kertoi käytännön esimerkkejä tai historiallisen 
analyysin kautta liitti lakitekstin isompiin asia-
yhteyksiin.

Juridiikassa on paljon normiainesta, joka 

pitää hallita. Koskelo kuitenkin painottaa, että 
suomalainen ylioppilas kyllä kykenee lakikaa-
nonin omaksumaan, ja siksi yliopistossa pitäisi 
opettaa enemmänkin oikeudellista analyysia ja 
ajattelua sekä saada opiskelija ymmärtämään 
oikeusjärjestyksen kokonaislogiikka.

– Jos juristi ei pysty analyysiin tai hän ei 
hahmota normijärjestelmän keskinäisiä raken-
nuspuita, hän ei ikinä työssään löydä oikeita 

olisi voinut opintoja harjoittaa. Olen oppinut 
olemaan kiitollinen tilaisuudesta, jota v anhem-
pani eivät saaneet, vaikka olisivat ansainneet.

Parikymppinen Koskelo muutti Helsinkiin 
suurin odotuksin, että nyt hän saa inspiroivaa 
ja korkealaatuista opetusta valitsemallaan  
alalla. Osittain toiveet toteutuivat, mutta  
osittain hän pettyi.

– Suomalaisissa yliopistoissa opetuksen taso 
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vastauksia, vaikka kuinka osaisi normijärjes-
telmän ulkoa.

Vaikka osa luennoista oli puuduttavia, 
Koskelo vakuuttaa, että hän ei ikinä nukah-
tanut vaan seurasi opetusta tunnollisesti.

Tulokset puhuvat tämän puolesta. Koskelo 
valmistui oikeustieteen kandidaatiksi kol-
messa lukuvuodessa, joista viimeisen aikana 
hän oli jo puoliksi työelämässä.

Toisen opiskeluvuoden jälkeen Koskelo 
nimit täin oli päässyt kesätöihin oikeusmi-
nisteriön lainvalmisteluosas-
tolle. Siitä alkoi selvitystyö 
Avioerot ja niihin vaikutta-
neet tekijät 1930–1977.  
Se pohjusti osaltaan vuonna 
1987 säädettyä avioliitto-
lain muutosta, jossa muun 
muassa avioeron saamista 
helpotettiin.

Kolmantena opiskelu-
vuonna Koskelo jatkoi 
osa-aikaista työntekoa oi-
keusministeriössä ja heti  
valmistuttuaan hän sai  
lainsäädäntösihteerin viran, 
vain 23-vuotiaana.

1970-luvulla kovilla kier-
roksilla käyneeseen opiske-
lijapolitiikkaan Koskelo ei 
osallistunut mitenkään, ja 
osakunnassa häntä näki harvakseltaan.

– Tulin yliopistolle ensisijaisesti opiskele-
maan. Pyrkimykseni oli suorittaa tutkinto 
nopeas ti ja päästä työelämään. 

– Osittain takana oli taloudelliset syyt, en 
halunnut suurta opintolainataakkaa. Tajusin 
myös, että opintojen pitkittäminen ei tuo 
lisäarvoa. Odotin työelämän tarjoamia ava-
rampia näköaloja.

oikeusministeriön lainvalmisteluosastol-
la nuori Koskelo sai yhä vaativampia työ-
tehtäviä ja yleni lainsäädäntöneuvokseksi 
vuonna 1985. Hän valmisteli muun muassa 
pohjoismaista kauppalakia ja oli mukana 
monissa kansainvälisoikeudellisissa yhteis-
työhankkeissa. 

1990-luvun laman aikana riitti kiirettä, 
kun yrityssaneerauslaki ja velkajärjestelylaki 
piti saada valmiiksi kovassa aikapaineessa.

Koskelo pitää vahvuutenaan sitä, että vaik-
ka hän on tehnyt suoraviivaisen juristinuran, 
hän on samalla yrittänyt ymmärtää yhteis-
kuntaa laajemmin. Opiskeluaikanaankin hän 
kävi ahkerasti kuuntelemassa valtiotieteen ja 
kansantaloustieteen studia generalia -tyyppi-
siä luentoja.

– Siviilioikeuden professori Matti Ylöstalo 
korosti aikoinaan luennoil-
laan, että juristilla pitää olla 
hyvä yleissivistys. Hän oli 
aivan oikeassa.

– Nyky-yhteiskunnassa 
on vaarana liika kapea-alai-
suus, se että ihminen tietää 
hyvin vähästä hyvin paljon. 
Tällöin hän menettää kyvyn 
nähdä, miten hänen alansa 
asiat ovat kytköksissä muu-
hun yhteiskuntaan.

1990luVun jälkimmäi-
sellä puoliskolla Koskelo 
työskenteli kuutisen vuotta 
Euroopan investointipankin 
oikeu dellisella pääosastolla. 
Korkeimman oikeuden jäse-
neksi hänet valittiin vuonna 

2000, ja vuonna 2006 hän nousi sen  presi-
dentiksi. Huomiota herätti, että ylintä oike-
usistuinta johti nyt nainen.

– Henkilökohtaisella tasolla en koskaan 
hyppinyt kattoon, että vau, ensimmäinen 
nainen tällaisessa tehtävässä. 

– Pikkuhiljaa olen kuitenkin tajunnut, että 
etenkin nuoremman polven naisille sillä on 
ollut esikuvamerkitys. 

Korkeimman oikeuden presidenttinä Kos-
kelo vaati äänekkäästi uudistuksia tuomio-
istuinten toiminnan tehostamiseksi. Kun 
valtiontaloudella meni kehnosti, oikeuslai-
tokselle ei riittänyt resursseja. Tuomioistui-
met ruuhkautuivat ja ihmiset saivat odottaa 
oikeutta kohtuuttoman kauan.

– Etupäässä en vaatinut lisää resursseja 

vaan halusin järkevöittää niiden käyttöä.
Yksi ongelma Suomessa on Koskelon  

mukaan se, että yksinkertaisiin asioihin tuh-
lataan liikaa resursseja. Esimerkiksi rattijuo-
pumukset ja muut liikennerikokset menevät 
meillä tuomioistuinkäsittelyyn. Monessa 
muussa maassa liikenteen sakkoasiat eivät 
tarvitse tuomio istuinta.

– Jos yksinkertaisia juttuja ei ylikäsitel-
täisi, vaativiin juttuihin riittäisi enemmän 
resursseja.

hiljakseen Suomen lainsäädäntö on siirty-
mässä Koskelon toivomaan suuntaan. Rikos- 
ja riita-asioissa ei enää saa automaattisesti 
valitusoikeutta käräjäoikeudesta hovioike-
uteen ja yksinkertaiset rikosasiat saattavat 
siirtyä tulevaisuudessa kokonaan tuomiois-
tuinkäsittelyn ulkopuolelle. 

Muutos on kuitenkin verkkaista ja epä-
tasaista; hallinto-oikeuden puolella uudis-
tuslinja sakkaa. Poliitikot saavat enemmän 
huomiota sote- tai koulutusasioissa kuin 
oikeusasioissa, eivätkä toimittajatkaan ole 
hyvin perillä oikeuslaitoksesta.

– Asiaa vaikeuttaa oikeuslaitoksen perin-
ne, että ollaan hissuksiin omista asioista. 
Muiden alojen väki tuo enemmän esille on-
gelmiaan.

Tuomioistuinten paineita lisää Koskelon  
mukaan se, että useat yhteiskunnalliset on-
gelmat ja arvoristiriidat kääntyvät tuomiois-
tuinkiistoiksi, kun poliitikot pakenevat 
vastuutaan.

– Poliitikoilla ei ole ratkaisupakkoa, tuo-
mioistuimilla on, Koskelo sanoo. 

Suomen oikeusistuimissa on esimerkiksi 
käyty kovaa vääntöä siitä, onko poikalasten 
ympärileikkaus pahoinpitely. Saksassa asias-
ta säädettiin laki puoli vuotta sen jälkeen, 
kun ensimmäinen ympärileikkaustapaus oli 
tullut tuomioistuinkäsittelyyn.

Vuonna 2015 Koskelo aloitti Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomarina ja 
muutti Ranskan Strasbourgiin. 

Koskelon Vuoden Alumnin luento 
16.3.2017 yliopiston juhlasalissa nostaa esille 

”nyky 
yhteis

kunnassa 
 on vaarana 
liika kapea

alaisuus,  
se että ihminen 

tietää hyvin 
vähästä hyvin 

paljon.”

torstai 16.3.  
klo 17.00–19.00

entä jos oikeus Valtio 
ei euroo Passakaan ole 

itsestäänselVyys?

Oikeusvaltio ja demokratia kuuluvat 
yhteen. Demokratia edellyttää 

mahdollisuutta avoimeen, vallankäyttöä 
kriittisesti arvioivaan keskusteluun,  

jonka kansalaisoikeudet ja  
riippumaton oikeuslaitos turvaavat.  

Demokratialla on puolestaan sidoksia 
sekä kulttuuriin että talouteen. 

Demokraattinen hallinto näyttää 
toimivan suhteellisen helposti, kun 

taloudessa menee hyvin, mutta ajautuvan 
vaikeuksiin, kun talous heikkenee.  
Silloin myös oikeusvaltio voi olla 

vaarassa. Oikeusvaltio ei säily itsestään.  
Se tarvitsee valppautta ja puolustajia.

Vuoden Alumni Pauliine koskelo
Yliopiston juhlasali, 
Aleksanterinkatu 5

Ilmoittaudu luennolle: 
helsinki.fi/alumniyhdistys

029 412 4494

Alumniyhdistyksen jäsenenä sinulla  
on mahdollisuus kutsua mukaan 

luennolle yksi alumnituttava 
tutustumaan yhdistyksen toimintaan.  
Pyydä myös häntä ilmoittautumaan.  

Paikkoja on rajallinen määrä.
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perustavanlaatuisia kysymyksiä. Puheen otsik-
ko kuuluu: Entä jos oikeusvaltio ei Euroopas-
sakaan ole itsestäänselvyys?

– Euroopassa on pitkään vallinnut käsitys, 
että demokratia ja oikeusvaltio on ankkuroitu 
yhteen. Viime vuosina kuitenkin populistinen 
ja autoritaarinen ajattelutapa ovat saaneet yhä 
enemmän jalansijaa.

Esimerkiksi Puolassa on hiljattain lamau-
tettu perustuslakituomioistuimen toiminta 

ja siirretty syyttäjälaitos takaisin ministeri-
vallan alle. Tällainen vallanjakoperiaatteista 
luopuminen vaarantaa Koskelon mukaan sekä 
oikeus valtion että demokratian.

Tutkimusten mukaan monessa Euroopan 
maassa, etenkin nuoren väestön keskuudes-
sa, demokratian arvostus on laskussa. Maan-
osamme talous sakkaa, ja samaan aikaan 
sosiaalisessa mediassa on helppo levittää kulo-
valkean tavoin valheellisiakin väitteitä. 

”yliopisto edustaa 
pyrkimystä tosiasioiden  

selvittämiseen sekä 
analyyttiseen ja 

kriittiseen asioiden 
tarkasteluun.”

Vuoden alumni

•  Pauliine Koskelo syntyi 
salossa vuonna 1956

•  Valmistui oikeustieteen 
kandidaatiksi vuonna 1979, 
kolmen vuoden opintojen 
jälkeen. 

•  Pro gradussa tarkasteli 
kansainvälisen tuomio-
istuimen jäsenten eriäviä 
mieli piteitä ja analysoi 
niiden merkitystä.

•  Työskenteli vuosina 1979–
1995 oikeus ministeriön 
lain valmistelu  osastolla 
lain säädäntö sihteerinä ja 
lainsäädäntö neuvoksena.

•  Vuosina 1995–2000 
toimi useissa tehtä vissä 
euroopan inves tointi pankin 
oikeu dellisella pääosastolla.

•  Korkeimman oikeuden 
jäsen 2000–2006 ja 
presidentti 2006–2015.

•  Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuimen tuomari 
2015 alkaen.

•  Vapaa-ajallaan rentou-
tuu luonnon, kulttuurin ja 
perheen parissa.

– Demokraattisen yhteiskuntajärjestyksen 
perusta murenee entisestään, jos ihmiset muo-
dostavat käsityksiään totuudenvastaisten  
väitteiden perusteella, Koskelo sanoo. 

– Yliopistomaailma on tämän vastavoima. 
Yliopisto edustaa pyrkimystä tosiasioiden  
selvittämiseen sekä analyyttiseen ja kriittiseen 
asioiden tarkasteluun.

antti kivimäki
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helsingin yliopiston alumni, ekonomisti Bengt 
Holmström sai ruotsin keskuspankin Alfred 
Nobelin muistoksi perustaman taloustieteen 
vuoden 2016 palkinnon. holmström (s. 1949)  
jakoi palkinnon amerikkalaisen kollegansa  
Oliver Hartin (s. 1948) kanssa. 

Palkinto myönnettiin sopimusteorian tutkimuk-
sesta. siinä tutkitaan sopimuksia, joilla yhteys-
kunnassa säädellään epävarmuutta ja sovitaan 
eri osapuolten haluja ja tavoitteita yhteen.

Bengt holmström suoritti filosofian kandi-
daatin tutkinnon helsingin yliopistossa 1972 
pääaineenaan matematiikka. sivu aineet olivat 
fysiikka, teoreettinen fysiikka ja tilasto tiede. 
hän jatkoi opintojaan stanfordin yliopistossa 
kaliforniassa, jossa väitteli tohtoriksi kansan-
taloustieteestä 1978. Vuodesta 1994 holmström 
on hoitanut Paul A. samuelsonin taloustieteen 
nimikkoprofessuria mit:ssa. 

holmström on esitelmöinyt täysille saleille 
Alumniyhdistyksen tilaisuuksissa mm. 2009 
finanssikriisin syistä ja seurauksista sekä siitä, 
voiko tiedeyhteisö ja yliopistot auttaa suurten 
globaalisten ongelmien kuten talouskriisin 
ratkaisemisessa.

Vuoden alumnit

2017 euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuimen tuomari,  
Ott h.c. Pauliine koskelo

2016 rockmuusikko, Otk hannu nurmio

2015 ylen kirjeenvaihtaja,  
Vtm marja manninen

2014 VAtt:n ylijohtaja,  
Vtt juhana Vartiainen

2013 professori, Ft laura kolbe

2012 pääjohtaja, Ft Petteri taalas

2011 komissaari, Vtm olli rehn

2010 professori Ph.d., Fk  
Bengt holmström

2009 kirjailija, psykiatri,  
ll claes andersson

2007 professori, Ft Pekka himanen

2005 Otl, Ott h.c. jacob söderman

2004 htl, professori, oikeus-
hammaslääkäri 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

”Yliopiston pitäisi olla kuin puutarha.  
Jos sinne putoaa erikoinen siemen,  

pitäisi sallia, että tämä puu saa kasvaa  
muita korkeammalle.”

”Tiede on aika samantyyppistä  
kuin taide. En usko, että taiteilija tietää,  

tuleeko jostain maalauksesta  
maailmankuulu. Tai jostain kirjasta.”

”Tutkijan tärkeimmät ominaisuudet ovat  
uteliaisuus, rehellisyys ja löytöretkeilijän henki.”

– Bengt holmström

alumniyhdistyksen Vuoden alumni 
2010 BenGt holmström sai talous
tieteen noBelPalkinnon 2016 

hallitus toimikaudella 2017
•  Viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Arja Suominen,  

Finnair (pj)

•  Johtaja Antti Huhtamäki, maatalousyrittäjien eläkelaitos, mela 

•  Rehtori, professori Jukka Kola, helsingin yliopisto 

•  Johtaja Tuuli Kousa, OP uusi
•  HLL, MuK, oopperalaulaja, Laura Leisma, City-hammaslääkärit/Oral

•  Johtaja Susanna Miekk-oja, danske Bank Varallisuudenhoito 

•  FT Sole Molander, the JuicePlus+ Company Aps uusi
•  Hankintalakimies Antti Pätiälä, helsingin seudun ympäristöpalvelut hsy 

•  Toiminnanjohtaja Katariina Styrman, suomen saunaseura ry

•  Apulaistoiminnanjohtaja Sari Vapaavuori, helsinkimissio

•  Tekninen johtaja Tero Vuori, intel Corporation

•  Personal Brainer Reidar Wasenius, Briim uusi

Valtuuskunta toimikaudella 2017
•  Toimialajohtaja Kati Myllymäki, Päijät-hämeen hyvinvointiyhtymä (pj)

•  Varatuomari, hallitusammattilainen Hannu Penttilä (1. varapj)

•  MMM Christina Gestrin (2. varapj)

•  Apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, maa- ja metsätalousministeriö

•  Vapaa kirjoittaja ja luonnonsuojelija Heidi Andersson, suomen  

WWF:n hallitus

•  Helsingin piispa Irja Askola
•  Kansanedustaja Tuula Haatainen
•  Varatuomari Taisto Hujala, sampo ryhmä, if Vahinkovakuutus uusi
•  Johtokunnan jäsen Seppo Honkapohja, suomen Pankki

•  FL Carmela Kantor-Aaltonen, suomen Bioteollisuus ry asiamies  

ja kemianteollisuus ry johtava asiantuntija

•  Toimitusjohtaja Juha Pekka Katainen, Asianajotoimisto krogerus Oy

•  Hallitusammattilainen, OTK Kirsi Komi
•  Asianajaja, varatuomari Ritva-Liisa Luomaranta, Asianajotoimisto  

Borenius Oy 

•  Tutkimusjohtaja Mika Maliranta, elinkeinoelämän tutkimuslaitos uusi
•  Konsulttiyrittäjä Arto Ojala, AVePO Oy

•  Kirjastotoimen apulaisjohtaja Anna-Maria Soininvaara,  

kaupunginkirjasto uusi
•  Valtiosihteeri Peter Stenlund, ulkoasiainministeriö

•  Asiakkuusjohtaja Mikko Surakka, Oriola Oy 

•  Toiminnanjohtaja Tuija Talvitie, Crisis management initiative Cmi

•  Kansliapäällikkö Teemu Tanner, tasavallan presidentin kanslia uusi
•  Luontopalvelujohtaja Timo Tanninen, metsähallitus

•  Johtaja Teija Tiilikainen, ulkopoliittinen instituutti

•  Johtava ekonomisti Penna Urrila, elinkeinoelämän keskusliitto
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terVetuloa tiedekulmaan, 

uuden ajattelun ytimeen!

Helsingin yliopiston Tiedekul-
ma kehittyy ja laajenee. Ny-
kyiseen hallintorakennukseen 
vuonna 2017 valmistuva uusi 
Tiedekulma elävöittää Helsingin 
kävelykeskustaa ja keskustakam-
pusta, kun uudet tilat lisää-
vät yliopiston ja sen palvelujen 
näkyvyyttä, vetovoimaisuutta 
ja saavutettavuutta. Tarjolla on 
kaikille avoimia drop-in-työpis-
teitä sekä muuntuvia ja viihtyisiä 
ryhmätyö- ja kokoustiloja. 

tiedekulma2017.helsinki.fi

– yhdessä helsinGin  
ylioPiston kanssa

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 on 
sukupolvemme merkittävin juhlavuosi, jonka teemana 
on yhdessä. Helsingin yliopisto on vahvasti mukana 
juhlavuoden ohjelman toteuttamisessa ja tuo tieteen 

kaikkien koettavaksi ja osallistuttavaksi vuoden aikana 
monin eri tavoin. Tutustu ohjelmaan ja tule mukaan!  

k un haasteet ovat planeetan kokoisia, 
ei niitä kukaan ratkaise yksin. Tiede-

pohjaisessa ideakilpailussa tartutaan YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteisiin, joiden pää-
määränä on tehdä maailmasta parempi paik-
ka meille kaikille. Ratkaisuja luodaan tiede-
yhteisön ja yhteiskunnan osaajien yhteistyöllä. 

Suomen 100-vuotisjuhlavuoden Helsinki 
Challenge-kilpailua toteutetaan yhdessä. Hel-
singin yliopiston kanssa kilpailun järjestävät 
Aalto-yliopisto, Hanken Svenska Handels-
högskolan, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän 
yliopisto, Oulun yliopisto, Taide yliopisto,  
Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo  
Akademi. 

Kilpailun teemat kiinnittyvät YK:n kes-
tävän kehityksen tavoitteisiin, jotka astuivat 
voimaan vuoden 2016 alussa ja tulevat ohjaa-
maan valtioiden toimia paremman maailman 
puolesta seuraavien viidentoista vuoden ajan. 
Nämä tavoitteet kuuluvat meille kaikille:  
valtioille, kunnille, yrityksille, kouluille, 
sinul le ja minulle. Suomi pyrkii ohjelman 
toteut tamisen kärkimaaksi. 

anna osaamisesi tiimien käyttöön

Kilpailun aikana luotavien ratkaisujen kivijalka-
na on tutkimus, vahva tieteellinen osaaminen. 
Prosessissa voi syntyä liiketoimintaa, uusi tieteen-
ala, kaupallistettava idea, yrittäjyyttä tai tieteel-
linen läpimurto. Päätöksen siitä, mihin suuntaan 
mennään, tekee tiimi. Vuoden mittaisessa kehit-
tämisprosessissa eri alojen asiantuntijat tukevat 
tiimejä, niin rahoituksen hankinnassa, lainopil-
lisissa kysymyksissä, kaupallistamisessa, idean 
suojaamisessa, tutkimuksen vaikuttavuuden nä-
kyväksi tekemisessä, viestinnässä kuin kumppa-
nuuksien rakentamisessa. Suomi100-juhlavuo-
den Challenge-tiimit julkistetaan tammikuussa. 
Anna osaamisesi tiimien käyttöön ja tule mu-
kaan rakentamaan tulevaisuuden hyvinvoinnin 
ratkaisuja – mukaan voit ilmoittautua osoitteessa: 

challenge.helsinki.fi

lisätietoja

projektipäällikkö ira leväaho   

suomi100&helsinki Challenge

ira.levaaho@helsinki.fi, 050 505 8152

suomi100forum 
Millaisia ovat tulevai-
suuden liiketoiminta, 
työ, osaaminen ja yrittä-
jyys? Suomi100Forumis-
sa Lahdessa keskustellaan 
2.-3.3.2017, millaisessa Suo-
messa elämme seuraavien 
50 vuoden aikana. HY on 
yksi hankkeen toteuttajista. 

suomiforum.fi

start – taitaVat  

tuleVaisuuden tekijät

LUMA-keskus Suomi  
-verkosto käynnistää pro-
jektioppimiseen perustuvan 
StarT-toiminnan. Tavoittee-
na on vakiinnuttaa Suomeen 
täysin uudenlainen monitie-
teinen ja yhteisöllinen oppi-
miskulttuuri, jossa projek-
tioppiminen on keskiössä. 
Projekteja toteuttavat lapsista 
ja nuorista koostuvat tiimit. 

luma.fi/start

tiedePohjainen ideakilPailu 
helsinki challenGe
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yliopisto järjestää kevään 2017 lopuksi kol-
me promootiota juhlistaakseen itsenäisen 

Suomen satavuotista taivalta sekä reformaati-
on juhlavuotta. Kuukauden sisään järjestetään 
teologisen ja oikeustieteellisen tiedekunnan 
tohtoripromootiot sekä filosofisen tiedekunnan 
maisteri- ja tohtoripromootio.

Promotio ordinis jurisPrudentium

Promootiojuhlinnan aloittaa oikeustieteelli-
nen tiedekunta, joka järjestää 10:nnen tohtori-
promootionsa promoottori, professori Olli 
Mäenpään johdolla 19.5. Arvonmerkkeinään 
oikeustieteen tohtoreille ojennetaan bolognan-
punainen tohtorinhattu ja tohtorinmiekka. 

Promootio käynnistyy torstaina 18.5. kunnia-
tohtoriseminaarilla ja päättyy 20.5. merelliseen 
promootioretkeen. Edellisen kerran oikeus-
tieteellisen tiedekunnan tohtoripromootio oli 
vuonna 2010. helsinki.fi/oik-promootio

Promotio ordinis PhilosoPhorum

Suomen vanhin ja suurin akateeminen juhla, 
filosofisen tiedekunnan promootio, on järjes-
tyksessään jo 97:s. Promoottori, professori  
Patrik Scheinin ojentaa viiden nykytiedekun-
nan promovendeille heidän akateemiset arvon-
merkkinsä 26.5. Tohtoreille ojennetaan musta 
tohtorinhattu ja tohtorinmiekka – maistereille 
laakeriseppele ja maisterinsormus. 

keVät täyttyy 
Promootioista

tiesitkö, että…
•  teologisessa tiedekunnassa 

promovoitujen tohtorien hatun 
väri oli vuoteen 1967 asti musta. 
tällöin tiedekunta päätti muut-
taa värin violetiksi. saman uu-
distuksen yhteydessä käyttöön 
vakiintui kaksihaarainen musta 
nauha ilman lyyraa tai muuta 
metallikoristetta.

•  Oikeustieteellinen tiedekunta 
on vuonna 1972 jakanut kunnia-
tohtorin arvoja ravintola motin 
tiloissa, jonne tiedekunta oli 
kokoontunut juhlaistuntoon.

•  turun akatemian filosofisen 
tiedekunnan ensimmäisessä 
promootiossa vuonna 1643 
vihittiin 10 maisteria.

•  ensimmäiset kunniatohtorit 
promovoitiin yliopiston 200-vuo-
tisjuhlavuonna 1840. nykyisin 
kunniatohtorin arvo on korkein 
yliopiston myöntämä tunnustus. 
suomen ainoa riemukunniatohto-
ri vihittiin vuonna 2006 valtio-
tieteellisen tiedekunnan promoo-
tiossa. kyseessä oli professori 
emeritus Eino Jutikkala.

Perinteiseen tapaan promootiovalmistelut 
alkavat jo Floran päivänä 13.5., jolloin mais-
teripromovendit kokoontuvat valitsemaan 
yleisen seppeleensitojan. Toukokuun lopulla 
kolmipäiväinen juhla päättyy vasta neljän-
nen päivän auringonnousulle pidettyyn pu-
heeseen. Filosofisen tiedekunnan edellinen 
promootio oli vuonna 2014 ja seuraava on jo 
vuonna 2019. fil-promootio2017.helsinki.fi

Promotio ordinis theoloGorum

Teologinen tiedekunta järjestää tohtoripro-
mootion 9.6. Promoottorina toimii professori 
Aila Lauha, joka ojentaa teologian tohto-
reille violetin tohtorinhatun. Promovoitaville 
teologian tohtoreille ei perinteen mukaisesti 
anneta miekkaa. Promootion yhtenä teema-
na on reformaation 500-vuotisjuhlavuosi.

Promootio alkaa aktiharjoituksilla tors-
taina 8.6. ja päättyy 10.6. promootioretkeen. 
Teologisen tiedekunnan edellinen promootio 
oli vuonna 2011. helsinki.fi/teol/promootio2017

Promootion ystäVien taPaaminen

Aikaisempien promootiotoimikuntien jäse-
net ja promootioihin osallistuneet alumnit 
ovat järjestäytyneet omaksi alumniryhmäk-
seen osana Helsingin yliopiston alumniyh-
distystä nimeltä Promootion ystävät. Ryh-
mä kokoontuu kevään aikana promootioiden 
tiimoilta auttaen nykyisiä toimikuntia tar-
vittaessa promootiojärjestelyissä. Promoo-
tion ystävillä on näköalapaikka Helsingin 
yliopiston monipuoliseen promootioperintee-
seen. Mukaan toimintaan ovat kaikki pro-
mootioista kiinnostuneet tervetulleita. Liity 
ryhmään yhdistyksen kotisivuilla kohdassa 
”ryhmät”. 

kunniatohtoreiden julkistustilaisuus

Kevään 2017 promootioissa vihitään yhteensä 
yli 20 uutta kunniatohtoria eri tieteenaloilta. 
Heidät julkistetaan promootioiden yhteisessä 
kunniatohtoreiden julkistamistilaisuudessa 
7.3. Tilaisuus alkaa klo 17.00 yliopiston pää-
rakennuksen Pienessä juhlasalissa. Ilmoittau-
du mukaan yhdistyksen kotisivuilla. 

Promootion ystävien puolesta  
suunnittelija juha hurme
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itsenäistyneen Suomen ensimmäisinä vuosi-
kymmeninä neljä ystävää muodosti verkos-

ton, joka perustui toveruuteen, vuorovaikutuk-
seen ja henkiseen sukulaisuuteen. Kaikki neljä 
vaikuttivat, kukin omalla tavallaan ja jossain 
määrin myös yhdessä, uudelleen käynnistynee-
seen suomalaiseen kulttuuriin. He muodostivat 
ehkä juuri nuorelle Suomelle luonteenomaisen, 
erilaisista luovista yksilöistä koostuvan ryhmän. 
Kaikki ryhmän jäsenet vaikuttivat omalla saral-
laan niin Suomessa kuin ulkomailla jättäen mer-
kittävän jäljen suomalaiseen kulttuuriin.

Nämä neljä ystävystä olivat Göran Schildt, 
Vivica Bandler, Georg Henrik von Wright ja 
Tove Jansson. He eivät vain olleet ikätovereita, 
suurruhtinaskunnan viimeisinä vuosina syntynei-
tä – Schildt ja Bandler jopa samana vuonna kuin 
Suomi julistautui itsenäiseksi, vaan kaikki neljä 
olivat myös keskenään hyviä, läheisiä ystäviä. 

Helsingin yliopiston alumniyhdistys ja 
Christine ja Göran Schildtin säätiö järjestä-
vät 9.3.−20.4.2017 välisenä aikana yhteistyös-
sä luentosarjan joka käsittelee näiden neljän 
ystävyksen taiteen ja älyllisen toiminnan takana 
piileviä syy-seuraussuhteita ja samalla pohtii mi-
ten he saavuttivat oman merkittävän asemansa 
niin suomalaisessa kuin kansainvälisessä kult-
tuuri- ja tiedeyhteisössä 1940-luvulta alkaen. 

neljä ystäVystä – neljä 
merkittäVää elämäntyötä

Schildtin, Bandlerin, von Wrightin ja Jans-
sonin vahvat ystävyyssuhteet alkoivat jo heidän 
nuoruus- ja kehitysvuosinaan 1930-luvulla, 
synkkänä aikakautena, joka tunnetaan suvait-
semattomuudestaan ja väkivaltaisuudestaan. 
Ystävysten kesken vallitseva toivo ja luovuus 
kannustivat kuitenkin heitä sotavuosien jälkeen 
optimismiin omassa elämäntyössään taiteen ja 
tieteen parissa. Kuinka paljon tähän vaikuttivat 
heidän yhteiskunnallinen taustansa, aikakauden 
modernismi ja mikä oli vain sattumaa?

Kuten muutkin eurooppalaiset Schildt, Band-
ler, von Wright ja Jansson tunsivat vahvaa onnen-
kaipuuta 1900-luvun alkupuolen koko Eurooppaa 
kohdanneitten tuhoisten tapahtumien jälkeen. 
Ihmisillä oli tarve unohtaa ja suunnata katse 
eteenpäin. Georg Henrik von Wright valitsi tie-
teen ja filosofian tutustuttuaan nuorena Göran 
Schildtin kanssa italialaiseen ja ranskalaiseen 
kulttuuriin. Vivica Bandler – Göran Schildtin 
”vara-sisko” - puolestaan keskittyi teatteriin, jolla 
alalla hän loi jotain aivan uutta. Monipuolinen 
taiteilija Tove Jansson oli ikuinen etsijä. Hänestä 
ei tullut täysveristä kuvataiteilijaa, mutta van-
hemmiten hän onnistui kuvataiteessaan yhdis-
tämään graafikkoäitinsä ja kuvanveistäjäisänsä 
vahvuudet luomalla kokonaisvaltaisen Muumi-
maailman. Ehkä juuri siksi hän jätti niin  

merkittävän jäljen maailman kulttuurihistoriaan. 
Göran Schildt, johon Välimeren maat olivat 
1930-luvulla tehneet yhtä suuren tunnevaikutuk-
sen kuin von Wrightiin, sai vahvoja vaikutteita 
ranskalaisilta kirjailijoilta ja filosofeilta. Ehkä siksi 
hän teki sotien jälkeen päätöksen, että ”palvoisin 
aina vain kauneutta ja tekisin [Toivematkan] en 
pettääkseni itseäni, vaan oppiakseni tuntemaan 
itseni reaktioideni kautta” (Goethen Italienische 
Reisea muunnellen). Näin hänestä tuli oman sano-
mansa mukaan eräänlainen yhteisten toiveiden ja 
unelmien peili raskaiden sotavuosien jälkeen.

Luentosarjan tarkoituksena on kuvailla ja poh-
tia edellä kuvattua kehitystä samalla luoden kat-
seen nykypäivään, aikaan, joka on jälleen monin 
tavoin dramaattinen. Sodanjälkeinen euforia ja 
sitä seurannut puolen vuosisadan rationalismi on 
nyt saanut seuraajakseen epämääräisen kaipuun 
maahan, jota ei ole. Kaipuun kuviteltuun onnel-
liseen menneisyyteen, joka vahvistaisi yksilön tai 
ryhmän omaa identiteettiä uuden ja ”uhkaavan” 
universalismin sijaan. Olemme nähneet, miten 
vahvat, autoritaariset voimat järjestävät kulttuu-
rin ja lainsäädännön palvelemaan omia tarkoi-
tusperiään. Olemme kuulleet kannanottoja kou-
lutusta, monikulttuurisuutta, maahanmuuttoa ja 
muita vaikutteita vastaan. Olemme todistaneet, 
miten armottomat sotatoimet kohdistuvat sivii-
liväestöön, viattomiin ja avuttomiin aikuisiin 
ja lapsiin. Samanaikaisesti on koulutus, opetus 
ja viestintä köyhdytetty ja terve lähdekriittisyys 
monesti hylätty. Tilanne saa melkein häpeämään 
ihmiskunnan puolesta. 

Onko ajatus monipuolisesta ja moniulottei-
sesta sivistyksestä, asioiden inhimillisen puolen 
ottamisesta huomioon aidon, syvän sivistynei-
syyden ja suvaitsevaisuuden nimissä menettänyt 
oikeutuksensa? Onko onnellisen, rajattoman 
seikkailunhalun korvannut huolestunut, pikku-
mainen ja rajoittunut maailmankuva? Tilannetta 
kuvaavat varsin hyvin ranskan l’esprit de clocher 
-ilmaisu ja suomen impivaara-käsite. 

On kuitenkin lohdullista pitää mielessä, että au-
rinko nousee huomennakin ja toivo elää. Henke-
vyys ja kauneus säilyvät varmasti jälkipolville, sa-
moin kuin ystävyksemme merkittävät elämäntyöt! 

thomas thesleff 
Fm, Christine ja Göran schildtin säätiön pj

Alumniyhdistyksen jäsen

terVetuloa! 
to 9.3. klo 17−19
dosentti ja kirjailija Henrik Knif: 
Göran Schildt och konsten att sätta 
egen kurs

to 23.3. klo 17−19
Ohjaaja ja näytelmäkirjailija Bengt  
Ahlfors: Vivica Bandler. Kris. Katastrof.
Succé

to 6.4 klo 17−19
Professori Lars Hertzberg: Göran  
Schildt och G. H. von Wright – ett  
intellektuellt brödraskap

to 20.4. klo 17−19
Professori Boel Westin: Muministisk 
vänskap. Tove Jansson inom och 
utom Mumindalen

esitelmäkieli on ruotsi

Pieni juhlasali, 4. krs, Fabianinkatu 33
Ilmoittautuminen:  
helsinki.fi/alumni yhdistys
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tiedeinnoVaatiosta 
menestyVäksi 

yritystoiminnaksi

helsingin yliopistossa tehdystä tutkimuk-
sesta syntyy yhä enemmän kaupallistetta-

via keksintöjä ja ideoita. Tie tiedeinnovaatiosta 
menestyväksi yritykseksi vaatii osaavan tiimin, 
oikean ajoituksen ja paljon työtä. 

Helsinki Innovation Servicesin (HIS) asian-
tuntijat vastaavat tutkimustulosten kaupal-
listamisesta yhteistyössä tutkijoiden kanssa. 
Nyt apuun pyydetään myös Alumniyhdistyk-
sen jäseniä yhdistyksen hallituksen jäsenen, 
Finnish Business Angels Networkin toimitus-
johtaja Jan D. Oker-Blomin kanssa käytyjen 

keskustelujen pohjalta. Yhdistyksen jäsenet 
voivat toimia esimerkiksi ideoiden sparraajina 
tai mentoreina. Syntyviin startup -yrityksiin 
etsitään myös yrittäjiä, johtajia sekä sijoittajia – 
olisiko sinusta johonkin näistä rooleista? 

Vuoden 2016 Slush-tapahtumassa esiteltiin 
Helsingin yliopiston tutkimuksista alkunsa 
saaneet projektit, muun muassa syöpärokote, 
pomminhaistaja ja varhaiskasvatusmalli, jotka 
kaikki ovat saaneet apua kaupallistamiseensa 
HISin asiantuntijoilta ja osa myös yliopiston 
alumneilta.

Alumniyhdistyksen jäsenillä on paljon  
annettavaa uusille startupyrityksille mentoreina  

ja sparraajina – tai vaikka johtajina.

syöPärokote Parantaa ja ehkäisee 

Vuosittain maailmassa diagnosoidaan noin 
14 miljoonaa uutta syöpää ja joka kolmas ihmi-
nen sairastuu siihen elinaikanaan. Uusien te-
hokkaiden hoitomuotojen tarve on suunnaton. 

Helsingin yliopiston farmasian laitoksen  
tutkija Vincenzo Cerullon spin out -yhtiö 
ProVince Tx kehittää kehon omaa puolustus-
järjestelmää hyödyntävää syöpärokotetta. Ro-
kotteen idea on periaatteessa yksinkertainen. 
Ihmisen oma puolustusjärjestelmä käy jatkuvaa 
taistelua esimerkiksi viruksia vastaan. Elimistö 
tunnistaa asiaankuulumattomat vieraat viruk-
sen pinnan rakenteiden perusteella ja toimittaa 
ne tuhottaviksi. 

Cerullon kehittämän menetelmän ajatuk-
sena on liittää viruksen pinnalle syöpäkasvai-
mille tyypillisiä valkuaisaineiden osia ja antaa 
ihmisen oman immuunipuolustuksen hyökä-
tä suoraan syöpäkasvaimen kimppuun. Tämä 
on toiminut erinomaisesti eläinkokeissa ja nyt 
ollaan valmistautumassa kliinisiin kokeisiin. 
Koska menetelmä ei perustu myrkkyyn, se ei 
myöskään aiheuta pahoja sivuvaikutuksia.  
Menetelmä sekä tuhoaa syövän että toimii  
rokotuksen tavoin eli tarjoaa suojan kyseistä 
syöpää vastaan jatkossakin. 

Pomminhaistaja lisää  

matkustusturVallisuutta

Matkustamisen turvallisuuteen liittyvät huolet 
ovat hyvin ajankohtaisia ja koskettavat kaikkia 
niin ulkomailla kuin kotimaassakin matkusta-
via. Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen apu-
laisprofessorin Mikko Sipilän luotsaama Karsa 
Ltd on kehittänyt automaattisen ”nenän”, jota 
voidaan käyttää räjähteiden tunnistamiseen 
esimerkiksi lentokentällä. Karsan valmistama 
prototyyppi MTTD-ONE on osoittautunut 
yhdeksi maailman herkimmistä tunnistimis-
ta, jonka avulla voidaan löytää räjähdeaineita, 
huumeita tai muita haitallisia kemikaaleja. Se 
toimii erittäin nopeasti ja parhaimmillaan tie-
don tutkittavan esineen sisältämistä vaarallisis-
ta aineista voi saada muutamassa sekunnissa. 

suomalainen VarhaiskasVatusmalli  

maailmalle

Maailman parhaaksi rankattu suomalainen 
varhaiskasvatusmalli halutaan myös tehdä 

maailmalla tunnetuksi. Helsingin yliopis-
ton ja koulutuksen, designin ja konseptoin-
nin ammattilaisten perustama startup-yritys 
HEI Schools (Helsinki International Schools) 
kehittää varhaiskasvatuskonseptia, jolla suo-
malaista osaamista voidaan tarjota kansainvä-
lisille markkinoille helposti toistettavan fran-
chising-mallin avulla. Kilpailun, kokeiden ja 
testien sijaan lapsia kannustetaan kokeilemaan 
asioita ja käyttämään mielikuvitustaan sekä ke-
hittämään itseilmaisuaan. Konseptin ajatus on 
se, että varhainen oppiminen perustuu uteliai-
suuteen, luottamukseen ja myötätuntoon.

his:n puolesta

kati salmivaara ja saija aalto

mikä his?
helsinki innovation services ltd, 
tuttavallisemmin his, on helsingin 
yliopiston omistama yhtiö, jonka 
tarkoituksena on kaupallistaa yli-
opistossa syntyneitä innovaatioita. 
hisn asiantuntijat etsivät, arvioivat 
ja suojaavat yliopistolähtöisiä kek-
sintöjä, suunnittelevat liiketoimintaa 
ja etsivät oikeita yhteistyökump-
paneita sekä rahoitusta. his tekee 
tiivistä yhteistyötä helsingin yliopis-
ton tutkimuksen toimialan kanssa 
osana sen palvelutarjontaa.

tämän hetken mielenkiintoisim-
piin innovaatioihimme voi tutustua 
osoitteessa his.fi.

Jos haluat kuulla lisää mahdol-lisuudesta osallistua tutkimus-innovaatioiden kaupallis tamiseen, lähetä meille tietosi osoitteessa  helsinki.fi/alumniyhdistys  
olevalla lomakkeella, niin  
otamme sinuun yhteyttä.



Alumniyhdistys | JäsenkirJe 201746 Alumniyhdistys | JäsenkirJe 2017 47

 ”ennen matkaamme Madagaskar oli minulle 
myyttinen vihreä saari Afrikan rannikolla 

Intian valtameressä. Uskoin, että saaren eläin- 
ja kasvilajisto ovat ainutlaatuisia ja monipuo-
lisia. Saavuttuamme pääkaupunkiin Antana-
narivoon 15. marraskuuta ennakkokäsitykseni 
maasta alkoi muuttua.

Kansan suussa Tana-nimellä tunnettu pää-
kaupunki ei vielä tarjonnut suuria yllätyksiä, 
mutta kun pitkä linja-automatkamme alkoi, 
käsitin, että olimme yhdessä maailman köyhim-
mistä maista, mikä myös näkyi ympäristössä.

Sir David Attenboroughin luontodokumen-
tit ovat antaneet kuvan vihreästä, pääosin sade-
metsän peittämästä saaresta, jolla asuu ainut-
laatuisia eläinlajeja, kuten rengashäntämakeja, 
matelijoita ja lintuja. Onkin totta, että metsissä 
ja saaren vuoristoisessa keskiosassa on puita ja 
kasveja, jotka ovat kehittyneet erillisiksi  

madaGaskarin 
todellisuus yllätti

lajeiksi sen jälkeen, kun saari irtautui Afrikan 
mantereesta 160 miljoonaa vuotta sitten. 

ihmisen jälkiä

Maailman neljänneksi suurin saari oli evoluutio-
biologinen laboratorio, kunnes ihminen asutti 
Madagaskarin 1 500 vuotta sitten. Silloin alkoi 
kehitys, joka on muuttanut saarta perin pohjin. 
Saaren luonnonvarojen hyväksikäyttö alkoi mel-
ko hitaasti, mutta nopeutui, kun asukasmäärä 
lisääntyi ja asukkaat tarvitsivat lisää luonnonva-
roja toimeentuloaan varten ja kun ensin arabi-
kauppiaat, sittemmin portugalilaiset ja britti-
läiset ja 1800-luvun lopulta alkaen ranskalaiset 
kauppiaat veivät saarelta kaiken arvokkaan.

Madagaskar oli kaoottinen kuningaskunta 
1800-luvulla siihen asti, kunnes ranskalaiset  
julistivat sen siirtomaakseen vuonna 1896.  
Maa itsenäistyi viimein vuonna 1960. Yli 80 %  

metsistä on hakattu viimeisen 100 vuoden 
aikana, ja kehitys jatkuu edelleen. Vain 15 % 
alku peräisestä metsästä on enää jäljellä.

Kaiken tämän saimme kuulla pitkän lin-
ja-automatkamme aikana etelään. Erämaa ja 
loputtomat riisipellot seurasivat toisiaan. Noin 
70 % väestöstä asuu maaseudulla, ja aina py-
sähtyessämme pienessä kylässä tai keskellä aroa 
lapsilauma ilmaantui hetkessä kuin tyhjästä 
pyytämään rahaa. 

Maaseudulta puuttuvat kaikki mukavuudet. 
Taloissa ja majoissa ei ole savupiippuja, ja jopa 
kymmenen henkeä saattaa asua korkeintaan 
20 neliön tilassa. Asukkaat elättävät itsensä 
pääasiassa riisinviljelyllä. Suurehkoissa kylissä 
pidetään myös kotieläimiä, kuten seebuja eli 
ryhähärkiä ja erilaista siipikarjaa. Sähkö on 
ylellisyys, joka on vain harvojen kyläläisten 
ulottuvilla.

Lapsilla on oppivelvollisuus, mutta monissa 
perheissä lapsien halutaan mieluummin pysy-
vän kotona auttamassa. Arviolta 45 % aikuisvä-
estöstä on lukutaidottomia. Yli puolet väestöstä 
elää köyhyysrajan alapuolella, ja Madagaskar 
on pitkälti riippuvainen kansainvälisistä avus-
tuksista. Vallitsevissa oloissa on vaikea kuvitel-
la edistystä tapahtuvan.

Väestö kasvaa nopeasti: viimeisen 20 vuoden 
aikana asukasmäärä on kasvanut 15 miljoonas-
ta 25 miljoonaan. On vaikea kuvitella, miten 
ihmiset elättävät itsensä, koska maassa ei ole 

merkittävää teollisuutta. Kaupungeissa on jon-
kin verran palvelu- ja käsityöalan töitä. Vienti 
muodostuu lähinnä tekstiileistä ja kahvin ja va-
niljan kaltaisista elintarvikkeista, mutta esimer-
kiksi 20 % riisistä tuodaan maahan. Pienehkös-
sä mittakaavassa on myös kaivosteollisuutta. 
Näimme perheitä, jotka työskentelivät hankki-
malla kultaa, ja ajoimme läpi kylien, joissa jalo-
kivien kauppa kävi uhkaavan kuumana. 

Madagaskarin itsenäistyttyä maassa oli 1970- 
ja 80-luvuilla yksipuoluejärjestelmään perus-
tuva suunnitelmatalous, joka hidasti kehitystä. 
Mutta monipuoluejärjestelmä ja vuoden 2009 
sotilasvallankaappaus eivät myöskään ole edis-
täneet taloutta.

ValBiotutkimusasema

Eräs päämatkakohteistamme oli Ranomafa-
nassa sijaitseva ValBion tutkimusasema ja sitä 
ympäröivä kansallispuisto. Helsingin yliopisto 
on osallistunut aseman perustamiseen ja ylläpi-
tämiseen vuodesta 1986, mutta nykyisin asemaa 
rahoittavat pääasiassa yhdysvaltalais yliopistot 
ja yksityishenkilöt. Aseman tulevaisuus on kui-
tenkin uhattuna rahoituksen epävarmuuden 
vuoksi. Useat suomalaisopiskelijat ovat osallis-
tuneet vuosittain tutkimusohjelmiin ja tehneet 
esimerkiksi kestävään kehitykseen liittyviä 
opinnäytetöitä asemalla. Muun muassa tunnet-
tu tutkija Ilkka Hanski vieraili asemalla usein. 
Eräs ValBion nykyisistä huippu tutkijoista on 

Madagaskarin matkalle osallistuneen alumnin 
kokemuksia marraskuulta 2016
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Mar Cabeza, joka luotsasi ryhmäämme asema-
vierailumme ajan ja esitteli meille yhdessä ase-
man tutkijoiden ja paikallisten oppaiden kanssa 
ainutlaatuisia paikallisia lepakoita, rengashän-
tämakeja, matelijoita ja hyönteisiä sekä erilaisia 
kasveja jännittävillä päivä- ja yöretkillämme. 

Aseman perustaja ja johtaja Patricia Wright 
on yksi maailman johtavista rengashäntäma-
kien asiantuntijoista. Hän saapui Madagas-
karille 20 vuotta sitten tekemään tutkimusta, 
mutta huomasi pian, että hänen tutkimuskoh-
teensa oli ensin pelastettava avohakkuilta. Hä-
nen oli jätettävä tutkimuksensa varojenkeruun 
ajaksi. Wright korosti meille useasti Helsingin 
yliopiston tuolloisen rehtorin Kari Raivion 
tuen merkitystä ValBio-hankkeelle. Helsingin 
yliopiston ensimmäinen avustus oli lähtölauka-
us koko aseman rakentamiselle, mistä kielii 
nykyisin mm. kyltti asemalla.

matkailu

Linja-automatkamme jatkui etelään savan-
nien ja arojen poikki. Alueella on liian kuivaa 
riisin tai muiden kasvien viljelyyn. Vain api-
nanleipäpuut ja pensaat selviävät kuivuudesta. 
Mutta sitten maisema muuttuu siten, että se 
muistuttaa lähinnä Arizonaa, ”villiä länttä”. 
Täällä majoituimme Rock Lodge -turisti-
kylään Isolan kansallispuiston keskellä. Paik-
ka on eräs Madagaskarin kuivimmista, mutta 
meidät yllätti suorastaan hengenvaarallinen 
raekuuro. Päällemme satoi luumun kokoisia 
rakeita keskellä autiomaata! 

Sää ei kuitenkaan häirinnyt retkeämme 
erääseen alueen kanjoneista. Siellä uimme 
luonnonaltaissa, joiden vesi oli peräisin ympä-
röiviltä vuorilta. 

Linja-automatkamme jatkui etelä- ja lou-
naisrannikkoa pitkin etelään. Matkan aikana 
saimme ensi käden kokemusta maan vaa-
timattomasta tieverkostosta. Vain kymme-
nesosa maan 50 000 kilometriä kattavasta 
tie verkostosta on asfaltoitu. Teillä onkin pal-
jon kuoppia, jotka hidastavat keskinopeutta 
melkoisesti. Paikallisia asukkaita käveli kaik-
kialla. Rautatieverkostokaan ei tehnyt suurta 
vaikutusta. Sen pituus on alle 1 000 kilomet-
riä, joista vain 160 kilometriä on tarkoitettu 
henkilöliikenteelle. Sen sijaan maassa on 400 
lentokenttää, mutta vain tusina soveltuu suu-
rille matkustajakoneille.

Viimeiset matkapäivät vietimme Ifaty-ni-
misessä lomakohteessa, jota ylläpitää täysin 
luonnonmukaisesti (mm. aurinkopaneeleja 
ja omia puhdistamoja käyttäen) alun perin 
Strasbourgista kotoisin oleva mies. Ifaty voisi 
olla suosittu kohde, mutta maan matkailue-
linkeino ei kukoista. Tämä johtuu lähinnä 
siitä, että Madagaskar sijaitsee hiukan syr-
jässä, minkä lisäksi poliittinen johto ei ole 
tehnyt mitään lisätäkseen maan vetovoimaa. 
Alle 300 000 matkailijaa vierailee saarella 
vuosittain. Odotukseni myyttisestä vihreästä 
saaresta osoittautuivat vääriksi. Niin oli 1 500 
vuotta sitten, mutta nykyisin Madagaskaria 
kutsutaan maaperän kulumisen vuoksi punai-
seksi saareksi. 

 
kenneth stambej
Valtiotieteen alumni, Alumniyhdistyksen jäsen

madaGaskar
•  Pinta-ala: 587 040 km2
•  Itsenäistyi 1960
•  Väkiluku: 24,5 miljoonaa
•  Rahayksikkö: ariary  

(1 eur = 3 306 Ar) 
•  Viralliset kielet: malagassi, ranska
•  Uskonnot: luonnonuskonnot (48 %),  kristinusko (45 %), islam (7 %) 
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HOTELLIT – TAI VASTAAVATAntananarivo: Carlton Hotel **** www.carlton-madagascar.comAntsisabe: Royal Palace *** www.leroyalpalace.mg
Ranomafana: 
ValBio tai Thermal Hotel 
Ranohira: Isalo Rock Logde ****www.isalorocklodge.com
Itafy: Paradisier Hotel ****
www.paradisier.net

LENTOAJAT
Turkish Airlines
TK1764  14NOV  HEL IST  1810  2145TK 160  15NOV  IST TNR  0110  1500TK 161  29NOV  TNR IST  1630  0415TK1761  30NOV  IST HEL  0850  1220

Air France
AF5003  15NOV  HEL CDG  0735  0940AF 934  15NOV  CDG TNR  1045  2330AF 935  30NOV  TNR CDG  0210  1120AF5000  30NOV  CDG HEL  1525  1920

MATKAN HINTA
Kahden hengen huoneessa 4950 euroa/hlö.Pyynnöstä järjestämme myös yhden hengen huoneita.  Yhden hengen huoneista peritään 650 euron lisämaksu.  Yhden hengen huoneita on rajoitettu määrä.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:•	Lennot Istanbulin tai Pariisin kautta Antananarivoon meno-paluu. Ateriat lennoilla.
•	Englanninkielinen matkanjohtaja ottaa ryhmän vastaan Antananarivossa ja johtaa matkaa Madagaskarissa.  

Hänen lisäkseen englanninkielisiä paikallisoppaita eri kohteissa.•	Hotellimajoitus, korkeatasoinen turisti- tai ensimmäinen luokka, lukuun ottamatta yksinkertaista majoitusta 

Ranomafanassa. Pyydämme huomioimaan, että hotellien taso Madagaskarissa ei ole verrattavissa eurooppalaiseen 

tasoon.
•	Aamiainen joka päivä
•	Ateriat ohjelman mukaan, ruokajuomat eivät sisälly hintaan•	Ilmoitettu ohjelma, kuljetukset ja pääsymaksut•	Maan sisäiset lennot ohjelman mukaan•	Matkustaja-, lentokenttä- ja turvallisuusmaksut sekä lentokenttävero •	Viisumi

•	Helsingin alumniyhdistyksen edustaja on mukana matkalla •	Asiantunteva matkanjohto

HINTAAN EI SISÄLLY:
•	Ruokajuomat, jos matkaohjelmassa ei ole toisin ilmoitettu, henkilökohtaiset menot (esim. baarivirvokkeet, juo-

marahat kuljettajille, oppaille ja hotellien henkilökunnalle), matkavakuutus ja peruutusturva. Teemme yhteistyötä 

vakuutusyhtiö Alandian kanssa koskien matkavakuutuksia.

TIETOA MATKASTA

Antananarivo

MADAGASKAR

Antsirabe

Ambositra

Ranomafana

Ranohira

Tulear

Tolanaro

Ifaty INTIAN
VALTAMERI

Mosambikin  
kanaali

y liopiston tehtävä yhteiskunnassa on kor-
kealaatuinen tutkimus ja koulutus sekä  

aktiivinen yhteiskunnallinen vuorovaikutus. 
Nämä yhdessä muuttavat maailmaa parem-
maksi.

Helsingin yliopiston strategian toimeen-
panosuunnitelma 2017 päätettiin hallituksen 
kokouksessa 15. joulukuuta 2016. Yliopiston vi-
sio katsoo vuoteen 2025 ja teemana on Globaali 
vaikuttaja yhdessä. 

Helsingin yliopisto on tunnistanut neljä 
suurta haastetta: digitalisaatio, glo-
balisaatio, kestävä kehitys sekä 
ikääntyminen ja hyvinvoin-
ti. Näihin perustuen hallitus 
nimesi 2015 yliopiston kolme 
strategista tutkimusaluetta: 
Life Science, Human Mind 
in Changing World ja Matter 
and Materials, jotka jakaan-
tuvat temaattisiin alueisiin. 
Näiden alueiden avulla yliopisto 
vahvistaa ja profiloi tutkimustaan. 
Suomen Akatemialta haettavan profiloitu-
mista tukevan määrärahan haku vuonna 2017 
kohdistuu mm Helsinki Sustainability Science 
Centreen (HSSC).

Bio ja ymPäristötieteellinen tiedekunta 
on vuosia tehnyt hyvää yhteistyötä Alumniyh-
distyksen kanssa tavoitteena muuttaa maail-
maa paremmaksi. Tiedekunnan perinteisessä 
alumni- ja sidosryhmätilaisuudessa Oktober-
festissä 2015 päätettiin alumnimatkasta Mada-
gaskarille 2016 teemana kestävä kehitys, josta 
Kenneth Stambeij edellä kertoo. Matka oli 
meille kaikille osallistuneille silmiä avaava 
kokemus saaren todellisiin olosuhteisiin ja sen 
kehityksen haasteisiin. 

Kestävä kehitys on tiedekuntamme keskeisiä 
tutkimuksen aiheita. Bio- ja ympäristötieteelli-
nen tiedekunta on aloitteentekijä ja promoottori 
yliopiston hankkeessa perustaa Sustainability 

Science Center. Tavoitteena on yhdistää eri tie-
teenaloja useista tiedekunnista sekä yhteiskun-
nan vaikuttajatahoja ratkaisemaan globaaleja 
haasteita, jotka on esitetty myös YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteissa – Agenda 2030:ssa.

Tällä hetkellä HSSC:n suunnittelu etenee 
ripeästi työryhmässä, jossa on edustettuna laa-
jasti yliopiston kestävän kehityksen tutkimuk-
sen asiantuntijuus. Tavoitteena on, että HSSC 
perustetaan vuoden 2017 aikana. Keskukselle 
laaditaan myös yritysyhteistyöstrategia sillä 

useat yritykset ovat osoittaneet kiin-
nostusta yhteistyöhön. 

Tiedekunnan ystävät ja alum-
nit ovat tervetulleita keskuksen 
järjestämään korkean tason 
kestävän kehityksen seminaa-
riin 12. toukokuuta 2017 tutus-
tumaan kaikkiin toimijoihin. 
Ilmoittaudu mukaan:  

helsinki.fi/alumniyhdistys

tiedekummiksi? 

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnas-
sa tehdään uraa uurtavaa tutkimusta elämän-
tieteiden ja kestävän kehityksen aloilla. Jokai-
nen alumni voi olla osa tätä työtä ryhtymällä 
Tiedekummiksi. Kyseessä on uudentyyppinen 
tiedettä ja tutkijoita tukeva rahoitusmuoto. 
Ryhtyessäsi tiedekummiksi pääset tutkimus-
ryhmän toiminnan ytimeen ja voit seurata 
tutkimuksen edistymistä läheltä. Saat suoran 
yhteyden tiedekunnan johtoon ja valitsemasi 
tutkimusryhmän toimijoihin. 

Voit tutustua tutkimusryhmiin  
ja rahaston toimintaan: 
helsinki.fi/bio/tutkimus/tutkimusryhmat

ragna rönnholm 
Ft, solu- ja molekyylibiologian dosentti, hy

Bio- ja ymp.tiedekunnan yhteiskuntasuhteet,

hy:n hallituksen jäsen 2010–2017

helsinki sustainaBility 
science centre
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strateGinen sri lanka

tule mukaan alumnien kiertomatkalle Ma-
rokkoon 5.–12.11.2017 ja koe maa jossa uusi ja 
vanha elävät rinnakkain. Marokossa kohtaavat 
suurkaupunkien kiivas rytmi ja värikkäät histo-
rialliset ympäristöt, joissa berberit, roomalaiset 
ja muslimit ovat eläneet ja kilpailleet vallasta jo 
vuodesta 200 eKr. Vierailemme Fezin vanhassa 
kuninkaallisessa suurkaupungissa sijaitsevas-
sa, vuonna 859 perustetussa Al-Karaouinessa. 
Se on maailman vanhin yliopisto josta kehittyi 
maailman johtava islamilainen oppilaitos. 

Marokko on kiehtova sekoitus berberikult-
tuuria, Rooman valtakunnan vaikutusta, 
eurooppalaista kolonialismia ja arabialaista 

alumnit tutustuVat Karibianmeren alueeseen 
Sea Cloud II -aluksella 4.–15.1.2018. Reitti Bar-
badokselta Antiguaan on paitsi huikean kaunis ja 
mielenkiintoinen myös ihanteellinen tuulensuun-
nan kannalta kyseisenä vuodenaikana. Purjehdus on 
mukavaa eikä tuota osallistujille ylimääräistä vaivaa. 

Risteilyn aikana nautimme auringosta, ranta-
elämästä ja vehreästä luonnosta sekä vierailem-
me historiallisilla saarilla, kuten Saint Lucialla ja 
Saint-Barthélemylla, jotka ovat Ruotsin ja Tans-
kan entisiä siirtomaita. Usealla henkilöllä, jolla on 
suomalainen syntyperä liittyvät saarien historiaan. 
Ruotsinvallanaika näkyy yhä mm. St Bartsin ruot-
sinkielisinä katukyltteinä. 

Sea Cloud II on maailman suurin kolmimas-
toinen parkkialus, ja sillä purjehditaan edelleen 
perinteiseen tapaan. Purjehtiminen tekee unoh-
tumattoman vaikutuksen myös kokeneeseen mat-
kustajaan. Laivan kapteeni ja miehistö noudattavat 
vuosisatoja vanhoja purjehduskäytäntöjä. Aluksella 
on rennon kansainvälinen tunnelma, ja kokenut 
miehistö takaa miellyttävän risteilykokemuksen. 
Aluksen gastronomia ja palvelu ovat erittäin kor-
keaa kansainvälistä tasoa. 

maailman Vanhin 
ylioPisto

alumniPurjehdus

tarunhohtoinen ja satumaisen kaunis Sri 
Lanka on monikulttuurinen, trooppinen  
Intian valtameren saari, jonka mausteita ja 
teetä ovat hyödyntäneet niin siirtomaavallat 
kuin kauppiaat. Aiemmin Ceylon-nimellä 
tunnettu maa oli kaupankäynnin strateginen 
solmukohta jo silkkitien aikana noin vuo-
desta 120 eKr. maantieteellisen sijaintinsa ja 
syvien satamiensa ansiosta.

Saaren kulttuuri on monipuolinen useine 

Ikimuistoisia kokemuksia alumnien ja 
akateemisten asiantuntijoiden seurassa.

alumnimatkat  
– seikkailu jolla on tarkoitus

eri kielineen ja uskontoineen, jotka liittyvät 
maan eri etnisiin ryhmiin: singaleeseihin, in-
tialaisiin tamileihin, eurooppalaisväestön jälke-
läisiin, malaijeihin ja vedda-alkuperäiskansaan. 
Alumnien matka tehdään talvilomaviikolla 
17.–25.2.2018. Pääsemme nauttimaan ainut-
laatuisista luontokokemuksista, kilometrien 
pituisista hiekkarannoista, vaikuttavista kan-
sallispuistoista ja Unescon maailmanperintö-
kohteista sekä luonnon että kulttuurin saralla.

islamia. Maisemat vaihtelevat uljaista Atlas-
vuorista ja Saharan autiomaasta Välimeren ja 
Atlantin valtameren rannikkoihin. Matkalle 
osallistuu asiantuntijaluennoitsija. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut sähkö postitse matka toimisto Axtoursin yhteyshenkilö  
Liisa Suonsivulle, alumni@axtours.fi. Lisätietoa puhelimits e numerosta 040 483 4950.
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jo perinteeksi muodostuva kolmas  
AlumniGolf pelattiin 18.5.2016 Helsingin  

Golfklubi ry:n Talin kentällä. Tali on Suo-
men vanhin ja täynnä perinteitä oleva golf-
kenttä. Meillä oli ilo saada kuulla Lassi 
Tilanderin lounasesitystä Talin vaiheista. 
Lassi on pelannut Talin kenttää yli 50 vuotta 
ja nähnyt monet maailmanluokan golfarit 
Talissa. Näitä olivat mm. Seve Ballesteros 
ja Jack Niclaus. Saimme pelata hienossa 
aurinkoisessa kevätsäässä. Kenttä oli hyvä-
kuntoinen ja pelaajien mieleen. Tulostaso oli 
hyvä vaikka ei päästy aivan tasoituksiin. Pää-
kilpailuna oli henkilökohtainen pistebogey 
täysin tasoituksin. Lisäksi pelattiin kaksihen-
kisin joukkuein best ball-kisa. Erikoiskisoina 
oli lähimmäksi lippua- ja pisin drive-kisa. 

talin kenttä antoi hyvät puitteet kisalle 
ja se saatiin vietyä läpi kohtuullisessa ajas-
sa kiitos osaavien kilpailijoiden. Kolmas 
AlumniGolf kasvoi hieman edellisistä. Kisan 
jälkeen nautittiin klubin ravintoloitsijan kat-
tama herkullinen buffet-lounas. Jälkipeleissä 
kaivattiin erityistä naisten sarjaa kuten aiem-
pinakin vuosina. Yksilökisavoitot menivät 
kaikki miehille ja joukkuekisa naisille. Ylei-
sesti voidaan todeta, että kentän pituus ja 
tasoitusjärjestelmä antaa naisille ja miehille 
tasavertaiset lähtökohdat kisalle.

Ikuisesti kiertävään kiertopalkintoon sai 
nimensä uudestaan Tarmo Korpela pela-
ten 34 pistettä. Tarmo oli juuri alentanut 
tasoi tustaan ja pelasi nyt bufferiinsa. Hie-
noa pelaamista. Muut palkintosijat menivät 
järjestyksessä Juha Pekka Katainen 32 pis-
tettä ja Kai Korttila 31 pistettä. Erikoiskil-
pailuissa lähimmäksi lippua löi Tarmo Kor-
pela 0,49 metrin etäisyydelle. Birdieputti ei 
uponnut, joten palkinnoksi saatu puttaamista 
kehittävä laite saattoi olla tarpeen. Pisimmälle 

sai pallonsa Juha Pekka Katainen: 230 metriä. 
Joukkue best ball-kisan voittivat pari Paula 
Kohonen-Jalonen ja Joanna Kuusela 39 pis-
teellään. Ilman tasoitusta eli scratch-tulos oli 
88 lyöntiä ja sen pelasi Juha Pekka Katainen. 
Parhaat palkittiin ja loput palkinnot arvottiin 
paikalla olevien kisaan osallistujien kesken.

jaakko suomela 
yhdistyksen golf-vastaava

AlumniGolfiin osallistuu niin alumneja  
kuin yliopiston henkilökuntaa.

alumniGolf
tieteen ja käytännön kohtaamisPaikka

alumniGolf 2017  
Pelataan 31.5.  

hirsalan kentällä 

Ilmoittaudu mukaan  
ja osta pelipaikka:  
alumnikauppa.fi 

Ennen peliä yhdistyksen  
jäsen, Helsingin yliopiston  

vararehtori, fysiikan professori 
Keijo Hämäläinen kertoo  
arkipäivän fysiikasta ja  
miten sitä voi soveltaa  

mm. golfpalloon. 

kirjallisuusPiiri
Ma 13.2. klo 17–18.30 
Kirjailija Riikka Pulkkinen – Paras mahdollinen maailma
kaunis ja väkevä romaani äidistä, joka on tehnyt peruutta-
mattoman virheen, isästä joka ei löydä tietä ulos surustaan 
ja tyttärestä, jolle muistaminen on liian kipeää. 

Ma 13.3. klo 17–18.30 
Vieläkö antikvariaatteja tarvitaan?
Antikvariaatit ovat oikein hoidettuna ainoita oikeita  
”akateemisia kirjakauppoja”. Antikvaarisissa kirjakaupoissa 
vain muutos on pysyvää. kirjakauppias Elmeri Vehkala. 

Ma 10.4. klo 17–18.30  
Miehet merellä – hetkiä luotsauksen historiasta
suomalaiset luotsit ovat jo 320 vuotta huolehtineet  
maamme merenkulun turvallisuudesta. Juhlavuoden 
kunniaksi julkaistiin kirja Miehet merellä. luotsilaitoksen 
(Finnpilot Oy) toimitusjohtaja Matti Pajula kertoo luotsien 
merenmakuisesta elämästä suomen rannikoilla ennen ja 
nyt. tilaisuuden juontaa tietokirjailija Marjo T. Nurminen. 

Ma 8.5. klo 17–18.30 
Helsingin Sanomien kulttuuritoimitus
Alumnien kirjallisuuspiiri on sanomatalossa helsingin 
sanomien kulttuuritoimituksen vieraana. kuulemme kirjal-
lisuuskritiikeistä, kirjailijahaastatteluista ja musta laatikko 
-esityksistä. tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

kirjallisuusPiirin 

Vetäjistä: 

Leena Haikarainen 
on eläkkeellä oleva 
opettaja, kirjallisuuden 
harrastaja.  
Helena Ruuska on Ft, 
kirjalli suuden tutkija.
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Ilmoittautuminen 
yhdistyksen kotisivuilla 
tai toimistolle.

Paikka 
8.5. lukuun ottamatta:  
runeberg-sali,  
Fabianinkatu 33
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kulttuuritreffit

Ke 15.2.2017 klo 17
Tom of Finland
Kinopalatsi, Kaisaniemenkatu 2

Alumnien ennakkonäytös elokuvasta Tom 
of Finland yli viikko ennen ensi-iltaa (24.2.). 
elokuva kertoo Touko Laaksosen elämästä, 
unelmista, rakkaudesta ja suvaitsevaisuudes-
ta. touko erikoistui piirroksiin lihaksikkaista 
miehistä vapaina ja estottomina. teoksista, 
jotka hän allekirjoitti taiteilijanimellä Tom 
of Finland, tuli ajattomia symboleita koko-
naiselle sukupolvelle ja osa vallankumousta 
sek suaalisten vähemmistöjen oikeuksien 
puolesta. Ohjaaja: Dome Karukoski. Pääosis-
sa: Pekka Strang, Lauri Tilkanen, Jessica 
Grabowsky ja Werner Daehn. kesto 2 h

Alumneille on varattu koko kinopalatsin 
sali, jossa on 182 paikkaa. elokuvan esittely 
klo 17 ja show-time klo 17.20. ennakkonäy-
töksen alumnilipun hinta on 15,50€. lipun  
voi ostaa alumnikaupasta: alumnikauppa.fi. 
Osta lippusi 6.2.2017 mennessä.

F
in

n
k

in
O

C
A

tA
 P

O
r

t
in

 /
 s

V
e

n
s

k
A

 t
e

A
t

e
r

n

C
h

r
is

 l
e

e

TI 4.4.2017 klo 17.30
Modernia elämää!
HAM – Helsingin taidemuseo
Tennispalatsi, Salomonkatu 15

Viisi suomalaista museota juhlistaa suomen 
itsenäisyyden merkkivuotta 2017 yhteisellä 
suurhankkeella. näyttely esittelee tuokio-
kuvia suomalaisesta modernismista ja sen 
kotimaisista ja kansainvälisistä saavutuksista 
1917–1968. modernia elämää! yhdistää uudella 
ja yllättävällä tavalla arkkitehtuuria, muotoilua, 
valokuvaa ja kuvataidetta. näyttely ammentaa 

viiden suomalaisen museon – hAm helsingin 
taidemuseon, design museon, suomen valoku-
vataiteen museon, Arkkitehtuuri museon ja Alvar 
Aalto -museon – kokoel mista ja tutkimustyöstä. 

näyttelyssä esillä mm. Alvar ja Aino Aalto, 
Emmi Fock, Greta Hällfors-Sipilä, Vilho Setä-
lä, Tapio Wirkkala, Kaj Franck, Eliel Saarinen, 
Viljo Revell ja Timo Sarpaneva, Laila Pullinen 
ja Eila Hiltunen, Wäinö Aaltonen, Vuokko 
Nurmesniemi, Anitra Lucander, Aarno Ruusu-
vuori, Sam Vanni ja Unto Pusa.

Alumneille on varattu kolme opastusta  
näyttelyyn kello 17.30. ennen opastusta 
alku puheenvuoro hAm-salissa klo 17.00. 
kier roksen kesto on n. 50 min. Ilmoittaudu 
mukaan museovierailulle yhdistyksen verkko-
sivuilla tai toimistolle. sisäänpääsy sisältäen 
opastuksen alumneille maksaa 8€/hlö. 

Ke 22.03.2017 klo 19
Olivier Messiaen: Turangalîla-sinfonia
HKO ja Susanna Mälkki
Musiikkitalo, Mannerheimintie 13 A

Olivier Messiaenin ensimmäinen kansain-
välinen menestysteos turangalîla on yhtä  
aikaa sekä mammuttimainen sinfonia että 
virtuoosinen pianokonsertto. teosta esite-
tään helsingissä keskimäärin kerran vuosi-
kymmenessä. kapellimestari: Susanna  
Mälkki, piano: Roger Muraro ja ondes marte-
not: Valérie Hartmann-Claverie. ennen esi-
tystä alumneille järjestetään vapaamuotoinen 
etko-ohjelma, josta tiedotetaan myöhemmin.
Alumneille on varattu 80 lippua. liput tulee 
lunastaa omatoimisesti 21.2.2017 mennessä 
musiikkitalon lipunmyynnistä (ilman palvelu-
maksua) tai ticketmasterin myyntipisteistä. 
Alumnilipun hinta: i-luokka 24€, ii-luokka 
20€ ja iii-luokka 16€ + mahdolliset palvelu-
maksut. Varausnumero 11170974. 

TI 18.4.2017 klo 19
INGVAR! 
Svenska Teatern, Pohjois Esplanadi 2

ingvar on nykyaikainen satiiri jossa ylistetään ja 
nauretaan ruotsalaiselle minäkuvalle, kohtalai-
suuden maalle ja ingvar kampradin elämän-
työlle ikeA:lle. yhdeksän näyttelijää ja muusik-
koa tarjoavat hauskan ja lennokkaan esityksen. 
kaikki kerrotaan laulaen, klassisen oratorion 

On tärkeää, että ilmoittaudut mukaan yhdistyksen verkkosivuilla tai  
toimistolle, jotta voimme tiedottaa mahdollisista ohjelmamuutoksista.

muodossa. ruotsin kansanmusiikki ja -tanssi, 
Peppi, nobel ja punamultamökit saavat kaikki 
oman löylytyksensä. 2 h 10 min (sis.väliajan).

Alumneille on varattu 6o lippua. liput tulee 
lunastaa omatoimisesti 21.3.2017 mennessä 
svenska teaternin lipunmyynnistä. liput 30€ 
(norm. 35€). Varaus löytyy nimellä helsin-
gin yliopiston alumniyhdistys. lipunmyynti 
on avoinna arkisin klo 10–18, la 12–18. Puh. 
+358 (0)9 6162 1411. esityskieli on ruotsi.
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Ti 23.05.2017 klo 19.30
Tango! – Buenos Airesista Seinäjoelle
Suomen Kansallisooppera
Helsinginkatu 58

Oopperan päänäyttämöllä tulkitaan niin 
argentiinalaista kuin suomalaistakin tangoa 
tanssillisessa konsertissa. Jorma Uotisen 
isännöimä ilta hehkuu tangon mausteisia 
rytmejä ja intohimoa. tanssillinen konsertti 
kuuluu suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoon.

Argentiinalaisia ja suomalaisia sävelmiä tul-
kitsevat kansallisoopperan orkesterin tahdis-
sa Waltteri Torikka, Arja Koriseva, Angelika 

Klas, Johanna Rusanen, Jyrki Anttila, Mika 
Pohjonen ja Jyrki Korhonen. haikeasävyistä 
bandoneonia soittaa Petri Ikkelä ja pianoa 
Iikka Kotaja. kokonaiskesto 2 h 30 min,  
1 väliaika (25 min), vain 4 esitystä. ennen  
esitystä alumneille järjestetään vapaa-
muotoinen etko-ohjelma. 

Alumneille on varattu 100 lippua. liput tulee 
lunastaa omatoimisesti 9.3.2017 mennessä  
Oopperan lipunmyynnistä, helsinginkatu 
58. Puh. (09) 4030 2211. Alumnilipun hinta: 
peruslippu 49€, eläkeläinen 44€, opiskelija ja 
nuorisolippu 29€ + mahdolliset palvelumaksut. 
Varausnumero 522-90940690.

s
A

k
A

r
i 

V
ii

k
A

 /
 s

u
O

m
e

n
 k

A
n

s
A

l
l

is
O

O
P

P
e

r
A

 /
 s

u
O

m
e

n
 k

A
n

s
A

l
l

is
B

A
l

e
t

t
i Tietoa, tutkimusta, uusia ajatuksia!

Alumnina saat 25 % alennuksen kaikista SKS:n kirjoista
verkkokaupassa www.finlit.fi/kirjat

ja kirjakauppa Tiedekirjassa (Snellmaninkatu 13, Helsinki)
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normaali hinta alumnihinta säästö Antti  
Alumni

Fiona  
Fuksi

Yrsa  
Yli opisto lainen

Eero 
Eläkeläinen

Alumniyhdistyksen jäsenmaksu / vuosi 36,00€ -36,00€ V V V

AlumniFuksi jäsenmaksu / vuosi 20,00€ -20,00€ V
Yliopisto-lehden vuosikerta painettuna 50,00€ 4,00€ 46,00€ V V
Unicafé lounas (Edullisesti) 8,80€ 5,70€ 3,10€ V

Unicafé lounas (Bistro) 9,00€ 8,70€ 0,30€ V
UniSportin kertakäynti 10,00€ 9,00€ 1,00€

UniSportin kausikortti 1 kk 69,00€ 59,00€ 10,00€

UniSportin kausikortti 4 kk 249,00€ 212,00€ 37,00€

UniSportin kausikortti kokopäivä 12 kk 619,00€ 495,00€ 124,00€

UniSportin kausikortti puolipäivä 1 kk 55,00€ 47,00€ 8,00€

UniSportin kausikortti puolipäivä 4 kk 199,00€ 169,00€ 30,00€ V V
UniSportin kausikortti puolipäivä 12 kk 495,00€ 396,00€ 99,00€

UniSportin kertakäynti AlumniFukseille 10,00€ 7,00€ 3,00€

UniSport kausikortti AlumniFukseille 1 kk 69,00€ 40,00€ 29,00€

UniSport kausikortti AlumniFukseille 4 kk 249,00€ 94,00€ 155,00€

UniSport kausikortti AlumniFukseille 12 kk 619,00€ 153,00€ 466,00€ V
UniSport kausikortti puolipäivä AlumniFukseille 1 kk 55,00€ 28,00€ 27,00€

UniSport kausikortti puolipäivä AlumniFukseille 4 kk 199,00€ 66,00€ 133,00€

UniSport kausikortti puolipäivä AlumniFukseille 12 kk 495,00€ 107,00€ 388,00€

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) kertalippu -10% (esim.) 30,00€ 27,00€ 3,00€ V V
RSO perjantaisarjan kausikortti (2016–2017) 248–360€ 185,00€ 63–175€ V V
SKS julkaisut -25% (esimerkki) 28,00€ 21,00€ 7,00€ V V
Gaudeamuksen julkaisut -20% (esimerkki) 29,00€ 23,20€ 5,80€ V
Svenska Teatern näytökset (esimerkki) 30,00€ 21,00€ 9,00€ V
Ulkopolitiikka lehti 40,00€ 34,00€ 6,00€ V V
Aku Ankka 12 kk (52 nroa) 149,80€ 104,80€ 45,00€ V

Aku Ankka Junior 12 kk (12 nroa) 94,80€ 66,40€ 28,40€

Cosmopolitan 12 kk (11 nroa) 113,30€ 68,00€ 45,30€ V
ET -lehti 12 kk (20 nroa) 176,00€ 105,60€ 70,40€ V
ET Matkaopas 12 kk (6 nroa) 60,00€ 41,40€ 18,60€

Gloria 12 kk (12 nroa) 135,30€ 81,20€ 54,10€

Glorian Koti 12 kk (12 nroa) 125,40€ 75,20€ 50,20€ V
Glorian ruoka&viini 12 kk (8 nroa) 98,80€ 59,30€ 39,50€ V
Hyvä Terveys 12 kk (14 nroa) 142,10€ 85,30€ 56,80€ V
Kodin Kuvalehti 12 kk (24 nroa) 189,60 113,80€ 75,80€

Meidän Perhe 12 kk (11 nroa) 101,20€ 60,70€ 40,50€

Me Naiset 12 kk (48 nroa) 228,00€ 136,80€ 91,20€ V
Prinsessa 12 kk (12 nroa) 84,00€ 58,80€ 25,20€

Roope-setä 12 kk (10 nroa) 64,00€ 44,80€ 19,20€

SPORT 12 kk (10 nroa) 103,00€ 61,80€ 41,20€

Suuri Käsityö 12 kk (10 nroa) 129,00€ 77,40€ 51,60€

Tiede 12 kk (12 nroa) 144,60€ 86,80€ 57,80€ V
Vauva 12 kk (10 nroa) 104,00€ 62,40€ 41,60€ V

laske omat säästösi 152,00€ 494,30€ 342,60€ 281,10€

säästä 
jäseneduilla
jäsenmaksun 
kustamnukset

uusimmat edut  
löydät puhelimesi 

sähköisestä jäsenkortista 
sekä yhdistyksen koti

sivuilta. saat alennukset 
esittämällä sähköisen  

tai paperisen  
jäsenkortin. 

jos syöt unicafén 
lounasta 12 kertaa 
vuodessa tai ostat 
4 sks:n kirjaa olet 

alennuksilla kattanut 
vuoden jäsenmaksun.  

€
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jäseneduilla hyötyä

ulkoPolitiikkalehti – säästä 6€ 
ulkopolitiikka on palkittu laatulehti, joka syventää kansainvälisestä 
politiikasta ja taloudesta käytävää keskustelua suomessa. Jäsene-
nä saat lehden tilauksesta 15%:n alennuksen. Vuosikerran hinta on 
jäsenille 34€ (norm. 40€). tilaukseen sisältyy yksi vapaavalintainen 
aiemmin ilmestynyt numero ja digilehden lukuoikeus. lisäksi voit va-
lita tilaajalahjaksi kirjan. tilaukset numerosta 09 432 7707 tai sähkö-
postitse asiakaspalvelu@ulkopolitiikka.fi. mainitse tilatessa Alumni-
yhdistyksen jäsenyydestä. lehteä julkaisee ulkopoliittinen instituutti, 
joka järjestää kansainvälisiä suhteita ja euroopan unionia käsitteleviä 
keskustelutilaisuuksia ja seminaareja. Osaan näistä on varattu kiintiö 
yhdistyksen jäsenille. lisätietoja ajankohtaisista tapahtumista löydät 
Alumniyhdistyksen verkkosivuilla ja jäsenviesteistä.

sks – säästä joPa 40% 
sks on suomen suurin humanistinen tiede- ja tietokirjojen kustan-
taja. Jäsenenä saat sks:n kirjoista 25 %:n alennuksen kirjakauppa 
tiedekirjassa (snellmaninkatu 13, helsinki) ja sks:n verkkokaupassa 
www.finlit.fi/kirjat. sks tekee myös 40%:n erikoistarjouksia alumneil-
le, jotka vaihtelevat vuoden mittaan. kirjakauppa tiedekirjassa saat 
alennuksen esittämällä jäsenkortin. Verkkokirjakaupassa alennuksen 
saaminen edellyttää rekisteröitymistä asiakkaaksi ryhmään  
”hy Alumniyhdistys”. 

Aku Ankka 12 kk (52 nroa) 104,80€ (norm. 149,80€)

Aku Ankka Junior 12 kk (12 nroa) 66,40€ (norm. 94,80€)

Cosmopolitan 12 kk (11 nroa) 68,00€ (norm. 113,30€)

ET-lehti 12 kk (20 nroa) 105,60€ (norm. 176,00€)

ET Matkaopas 12 kk (6 nroa) 41,40€ (norm. 60,00€)

Gloria 12 kk (12 nroa) 81,20€ (norm. 135,30€)

Glorian Koti 12 kk (12 nroa) 75,20€ (norm. 125,40€)

 Glorian ruoka&viini 12 kk (8 nroa) 59,30€ (norm. 98,80€)

Hyvä Terveys 12 kk (14 nroa) 85,30€ (norm. 142,10€)

rso – säästä 10%
rsO tekee yhdistyksen jäsenille vuosittain vaihtuvia tarjouksia. 
kevään 2017 konserttien normaalihintaisista kertalipuista jäsenet 
saavat 10 %:n alennuksen. kertalippujen hinnat (ilman alennusta) 
30€ /25€ /20€. korotetut hinnat 29.3. / 5.5. / 6.5. konserteissa 
40 /35/30€. kamarimusiikkikonsertit ja sinfoniaorkesteri tutuksi 
-konsertti 8€. kauden 2016–2017 esitykset rsO:n kotisivuilta sekä 
Alumniyhdistyksen jäsenetusivuilta. liput voi lunastaa ticketmas-
terilta (ent. lippupalvelu), jolloin hintaan lisätään ticketmasterin 
palvelumaksu. musiikkitalon lipunmyynnissä ei veloiteta palvelu-
maksua. saat alennukset esittämällä vuoden 2017 jäsenkortin. 

 Kodin Kuvalehti 12 kk (24 nroa) 113,80€ (norm. 189,60€)

Meidän Perhe 12 kk (11 nroa) 60,70€ (norm. 101,20€)

Me Naiset 12 kk (48 nroa) 136,80€ (norm. 228,00€)

Prinsessa 12 kk (12 nroa) 58,80€ (norm. 84,00€) 

Roope-setä 12 kk (10 nroa) 44,80€ (norm. 64,00€) 

SPORT 12 kk (10 nroa) 61,80€ (norm. 103,00€)

Suuri Käsityö 12 kk (10 nroa) 77,40€ (norm. 129,00€)

Tiede 12 kk (12 nroa) 86,80€ (norm. 144,60€)

Vauva 12 kk (10 nroa) 62,40€ (norm. 104,00€)

sanoma media  
– säästä joPa 91,20€
sanoma media Finland tarjoaa 
jäsenille julkaisujen määräaikaisista 
tilaus jaksoista jopa -40 % alennuk-
sen. tilaus tehdään Alumniyhdistyk-
sen verkkosivuilla kohdasta jäsen-
edut. tarjous koskee seuraavia lehtiä:  

ylioPistolehti  säästä 10€ 
yliopisto-lehti on yksi suomen parhaimmista tiedelehdistä.  
lehdessä parhaat asiantuntijat taustoittavat ilmiöitä ja ajan-
kohtaisia aiheita. Jäsenille toimitetaan jäsenetuna sähköinen  
yliopisto-lehden vuosikerta (10 numeroa) sekä tammikuun ja  
elokuun numerot painettuina. koko vuosikerran (arvo 50€) saa 
myös painettuna 4€ lisähintaan jolloin jäsenmaksu on 40€. 

Gaudeamus – säästä 20%
helsingin yliopiston omistama Gaudeamus julkaisee teoksia yhteis-
kuntatieteen, filosofian, humanististen tieteiden, ympäristön, talou-
den ja kasvatuksen aloilta. Jäsenenä saat Gaudeamuksen verkko-
kaupassa gaudeamus.pikakirjakauppa.fi kirjoista 20%:n alennuksen. 
Alennus koskee myös tarjous- ja alennushintaisia kirjoja. 
tilausohje: Valittuasi haluamasi kirjat ostoskoriin, syötä kohtaan 
lahjakortti/ kampanjakoodi Alumniyhdistyksen tarjoustunnus 
Alumni2017 ja paina lähetä. tämän jälkeen näet saamasi alen-
nuksen ja tilauksen loppusumman postikuluineen. yli 60€:n tilauk-
set saat postikuluitta.

unicafe – säästä 3,10€ joka lounaalla 
Opiskelijoiden perustama uniCafe on vuosikymmenet varmistanut, että 
jokaiselle opiskelijalle on tarjolla terveellistä ruokaa erittäin edullisesti. 
lähes kaikki alumnit ovat syöneet uniCafeen lounasta ja tenttineet sen 
voimin. Jäsenenä saat lounaan henkilökuntahintaan yliopiston kam-
pusten uniCafeissa sekä uniCafe ylioppilasaukiossa. lounas sisältää 
pääruoan lisäksi juoman, leipäpöydän, lisäkesalaatit sekä valinnaisen 
kahvin, teen tai jälkiruoan hintaan 5,70–7,20€ (norm. 8,80–9,50€). 
uniCafe ylioppilasaukiossa voit valita myös Bistro-vaihtoehdon 8,70€ 
(norm 9,00€), joka sisältää pääruoan lisäksi alkukeiton sekä runsaan 
salaattibuffetin. uutena jäsenetuna 2017 alumnit saavat -10% alen-
nuksen uudesta Well-kahvilasta kaivokäytävässä. www.wellcoffee.fi. 
näytä kassalla jäsenkorttia.
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unisPort – säästä joPa 100€  
Vuositasolla 
unisport on helsingin yliopiston ja Aalto-yli-
opiston yhteinen liikunta- ja hyvinvointipalve-
luorganisaatio. se tarjoaa liikuntaa kuudella 
yliopistokampuksella helsingissä ja espoossa. 
Valikoimasta löytyy jokaiselle sopiva tapa liikkua: 
kahvakuulasta parisalsaan. Alumniyhdistyksen 
jäsenenä saat unisportin kausikortin, kurssit, 
valmennus- ja testauspalvelut sekä hieronnan 
etuasiakashintaan (etu ei sisällä kenttä- ja sali-
varauksia). hinnat voimassa 1.9.2016-31.8.2017.

kokoPäiVäkortti

12 kk 495€ (norm. 619€)
4 kk 212€ (norm. 249€)
1 kk 59€ (norm. 69€)

kausikortilla:

•  kuntosalin ja ryhmäliikuntatuntien vapaa käyt-
töoikeus kausikortin mukaisina aukioloaikoina

•  palloilun ohjatut, rento- ja pelurivuorot
•  varausoikeus kausikorttiin kuuluviin palveluihin 

(huom. varausrajoitukset)
•  yhden (1) kuukauden maksuton lomavapaa 

12 kk:n kausikorttilaisille (ei koske Alumni-
Fukseja)

•  maksuton jäädytys palveluehdoissa mainituista 
syistä (esim. väliaikainen muutto)

•  7 päivän tyytyväisyystakuu
•  etu ei sisällä kenttä- ja salivarauksia

oletko alumnifuksi?

AlumniFuksit saavat kausikortin henkilöstöhin-
taan (12kk 153€) ja kurssit, valmennus- ja tes-
tauspalvelut sekä hieronnan etuasiakashintaan 
(etu ei sisällä kenttä- ja salivarauksia).

kausikortin voit hankkia unisportin asiakas
palvelupisteistä. hintaedun saat esittämällä 
sähköisen tai paperisen jäsenkortin.

unisPort on valinnut alumneille seuraavia ryhmä-
liikuntatunteja kevät kaudelle 2.1.–31.5.2017. 
tunteja löytyy kaikilta eri kampuksilta ja niillä 
on yleensä hyvin tilaa. Osallistuminen edellyttää 
kausikorttia, kertamaksua tai 10 kerran korttia. 
ryhmäliikuntatunnin kesto on 55 minuuttia, ellei 
toisin mainita. kausikortilla voit varata, kortin 
oikeuttamana aikana, paikan ryhmäliikuntatunnille 
tai palloiluvuorolle aikaisintaan viikkoa ennen ja 
viimeistään tuntia ennen liikuntatunnin alkua.

unisPort keskustakamPus
Porthania, yliopistonkatu 4, puh. 02941 22563

maanantai tiistai keskiViikko

niska–selkä astangajooga Pilates

16.20–17.20 10.55–11.55 7.15–8.15

unisPort kumPula
kumpulan liikuntakeskus,  

Väinö Auerin katu 11, puh. 02941 51092

keskiViikko Perjantai

kuntojumppa Pilates

16:00–17:00 15.15–16.15

unisPort meilahti
meilahden liikuntakeskus,  

meilahdentie 2 B, puh. 02941 21756

tiistai torstai

yospin – spin 
Perus 45

BodyPump®

7:00–7:45 16:50–17:50

unisPort töölö
kauppakorkeakoulun liikuntatilat,  

ilmarinkatu 1, puh. 02941 22844

keskiViikko torstai

niska–selkä yinjooga 75

17.35–18.35 16:30–17:45

unisPort otaniemi
Otahalli, Otaranta 6, puh. 02941 22845

maanantai tiistai torstai

Pilates hathajooga 75 Zumba®

16.40–17.40 7.15–8.30 17:00–18:00

niska–selkä

16.30–17.30

PuoliPäiVäkortti

12 kk 396€ (norm. 495€)
4 kk 169€ (norm. 199€)
1 kk 47€ (norm. 55€)
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akateemista  
VaPaaehtoistyötä

alumniyhdistyksen jäsenkunnassa 
on paljon erityisosaamista, joka on 

hyödyllistä yliopistolle. Yhdistyksen toi-
miston tehtävänä on löytää eri tehtäviin 
sopivat osaajat. Yhdistyksen jäsenet teki-
vät vuonna 2016 yli 800 tuntia vapaa-
ehtoistyötä. Tehtävät ovat monipuolisia 
ja vaihtelevia. Jokaisesta tehtävästä on 
laadittu toimeksianto ja kuvaus. Toimek-
siannot ovat pari-, tiimi- tai yksilötehtä-
viä, ja ne sovitaan vuodeksi kerrallaan. 
Suoritetusta työstä saa työtodistuksen. 

VaPaa ehtoistyön  

infotilaisuudet

to 16.2. klo 16–18  
to 20.9. klo 16–18   
Porthania, sali P iii

ilmoittaudu mukaan 

helsinki.fi/alumniyhdistys
tai soita 029 412 4917

Kiinnostaako vapaaehtoistyö nykyisten ja 
aiempien opiskelijoiden sekä yliopiston 

strategisten tavoitteiden hyväksi?

tule Pitämään hauskaa  
– juhli alumniporukalla satavuotista Suomea.  

 
Luvassa laulua, sopivasti ohjelmaa ja 
tervehdyksiä, hyvää tunnelmaa sekä 

tanssia back to the 60's malliin.

Alumnisnapsilaulukilpailu  
julkistetaan keväällä 2017. 

Tumma puku.

 Paikka: Bottan juhlasali, Töölönkatu 3

Varaa paikkasi ajoissa yhdistyksen kotisivuilta 
tai soittamalla toimistolle ja osta lippu 

alumnikaupasta: alumnikauppa.fi

Pe 20.10.2017  
klo 18–24 

alumnijuhla 
Bottalla
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monikanaVainen tiedotus

jäsenkirje

Painettu jäsenkirje postite-
taan kaikille Alumniyhdis-
tyksen jäsenille kotiosoit-
teeseen vuoden alussa ja 
uusille jäsenille liittymisen 
yhteydessä. Jäsenkirjeestä 
saat kokonaiskuvan vuoden 
2017 toiminnasta ja sen 
ohessa paperisen jäsen-
kortin, jolla voit todentaa 
jäsenyytesi yhdistyksen 
yhteistyökumppaneille.

sähköinen jäsenkortti

sähköisen jäsenkortin voi ladata, kun jäsenmaksu 
vuodelle 2017 on suoritettu. sähköinen jäsenkortti 
tallentuu kuvakkeena puhelimen näytölle. sähköi-
sellä jäsenkortilla voit kätevästi osoittaa jäsenyytesi 
ja hyödyntää jäsenetuja mm. uniCafessa, unispor-
tissa, Gaudeamuksessa ja muiden yhteistyötahojen 
kanssa asioidessasi – kortti on aina mukana puhe-
limessa ja sen sisältö päivittyy jatkuvasti. Jäsen-
korttisovellus sopii 95 %:iin suomessa käytössä  
olevista puhelimista. yhdistyksen verkkosivuilta 
löydät tietoa kortista ja ohjeet sen lataamiseksi  
sekä vastaukset yleisimpiin kysymyksiin.

ylioPistolehden kansiliite

yliopisto-lehden mukana 
ilmestyy ajoittain erityinen 
kansiliite, jossa kerrotaan 
yhdistyksen ajankohtaisista 
tapahtumista ja jäseneduista.

VerkkosiVut

yhdistyksen verkkosivuilta 
helsinki.fi/alumniyhdistys löy-
dät koko vuoden ohjelma- ja 
tapahtumatiedot ilmoittau-
tumisohjeineen, jäsenedut ja 
palvelut, ohjeita ja oppaita sekä 
toimiston yhteystiedot.

sähköPostiViestit 

yhdistys tiedottaa ajankohtai-
sista asioista sähköpostitse. 
sähköpostiviestit ovat tiiviitä, 
jotta näet yhdellä silmäyksellä, 
onko viesti sinulle olennainen. 

tykkää, seuraa ja keskustele Alumni-
yhdistyksen omalla Facebook-sivulla  
yli 1 500 jäsenen seurassa  
facebook.com/Alumniyhdistys

Alumniyhdistyksen suljetussa linke-
din-ryhmässä keskustellaan työstä ja 
urasta. ryhmässä jäsenet tarjoavat  
toisilleen ja opiskelijoille työpaikkoja 
ja harjoittelupaikkoja sekä mentoroin-
tia, neuvontaa ja vinkkejä työnhakuun. 
ryhmään hyväksytään kaikki Alumni-
yhdistyksen jäsenet. mukana on jo lähes  
800 eri alojen ammattilaista.  
linkedin.com/groups/8431519

messut, taPahtumat  

ja muu media

Alumniyhdistys esittäytyy eri 
alojen messuilla, jäsenetu-
yhteistyökumppaneiden 
viestinnässä, ammatti lehdissä 
ja muussa mediassa sekä 
yliopiston ja tiedekuntien 
tapahtumissa ja yhteistyö-
projekteissa. tiedätkö sinä 
tapahtumasta, jossa meidän 
kannattaisi näkyä?

jakamisen arVoinen ajatus 

Alumniyhdistys jakaa perjantaisin 
videon herättämään keskustelua 
ajankohtaisesta aiheesta myös 
niiden jäsenten keskuudessa, jot-
ka eivät ehdi osallistua tilaisuuk-
siin. Aiheesta käydään keskuste-
lua yhdistyksen FB-ryhmässä. 

JÄSENKIRJE  2017
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alumniyhdistyksen jäsenmaksun voi maksaa 
vuodeksi, kolmeksi vuodeksi tai ainaisjäsenyy-
den muodossa. Lisäksi kaksi samassa talou-
dessa asuvaa alumnia voivat käyttää yhteistä 
pariskuntajäsenyyttä. Kummankin alumnin 
jäsenyys on henkilökohtainen, mutta samaan 
talouteen lähetetään vain yksi Yliopisto-lehden 
vuosikerta ja jäsenkirje. 

jäsenmaksun voit maksaa kaikkien Suomessa 
käytössä olevien pankkien tunnuksilla verkos-
sa. Henkilökohtainen jäsenmaksulinkki on  
lähetetty jäsenille otsikolla Jäsenmaksu 2017 
ja yhteystietojen päivitys ja uusille jäsenille  
otsikolla Tervetuloa Alumniyhdistyksen 
jäseneksi. Yli 75 % jäsenistä käyttävää hen-
kilökohtaista linkkiä, mikä säästää resursseja 
huomattavasti. Lähetä pyyntö otsikolla ”Jäsen-
maksulinkkini” osoitteeseen alumniyhdistys@
helsinki.fi, jos et löydä jäsenmaksuviestiä  

jäsenyys ja maksaminen

jäsenmaksu sähköisellä ylioPistolehdellä

2017 2017–2019 kertamaksu
Jäsen 36€ 108€
Pariskuntajäsenyys 52€ 156€
AlumniFuksi 20€
Ainaisjäsenyys 500€

jäsenmaksu Painetulla ylioPistolehdellä

2017 2017–2019 kertamaksu
Jäsen 40€ 120€
Pariskuntajäsenyys 56€ 168€
AlumniFuksi 40€
Ainaisjäsenyys 500€

sähköpostistasi, niin lähetämme sen uudestaan.  
Ne jäsenistä, joilla ei ole sähköpostia lain-

kaan, maksavat jäsenmaksun postitse lähete-
tyllä tilisiirrolla yhdistyksen Nordean tilille 
Nordea FI 3110113000204825 käyttäen laskussa 
ilmoitettua henkilökohtaista viitenumeroa. 

ylioPistolehti sähköisenä tai Painettuna

Yliopisto-lehti kuuluu jäsenetuna kaikille jäse-
nille sähköisenä ja lisäksi halukkaille myös 
painettuna. Ne jäsenistä, jotka tahtovat lehden 
myös painettuna, maksavat 4 euroa suuremman 
jäsenmaksun kattaakseen osan lehden postitus- 
ja painatuskuluista. Vuoden ensimmäinen ja 
syksyn ensimmäinen lehti posti tetaan painettu-
na kaikille valinnasta riippumatta.

Jäsenmaksu on sähköisellä lehdellä 36€/vuosi 
ja painetulla lehdellä 40€/vuosi. AlumniFuksi 
jäsenyys sisältää sähköisen lehden. Ainaisjäse-
nille painettu lehti ei tuota lisäkustannuksia.

jäsenmaksua maksaessasi voit samalla valita 
itsellesi alumniryhmän tarjolla olevista vaihto-
ehdoista. Voit halutessasi valita useita ryhmiä. 
Kun valitset ryhmän, liitetään sinut siihen 
automaattisesti. Mikäli ryhmä on maksulli-
nen ja yhdistys on sopinut sen kanssa kaksois-

jäsenyydestä – kuten Professorien Puolisot ry 
ja HYY:n Seniorit ry – voit maksaa kaikkien 
jäsenmaksut verkossa yhdellä kertaa ja samalla 
säästää niin omia kuin yhdistysten kuluja. 

helsinki.fi/alumniyhdistys

maksa samalla ja liity muihin alumniryhmiin

alumnifuksi jäsenyys on  
suunnattu opiskelijoille ja vasta-
valmistuneille. AlumniFukseja 
ovat alumnit, joiden valmistumi-
sesta tai opintojen päättymises-
tä on kulunut alle 2 vuotta sekä 
kaikki Helsingin yliopiston ny-
kyiset opiskelijat. Yhdistys tarjoaa 
AlumniFukseille omia palvelu-
ja, jotka tukevat työllistymistä 
ja verkostoitumista mahdollisiin 
työnantajiin. Alumni Fuksit saa-
vat myös UniSportin kausikor-
tin henkilöstöhintaan ja kurssit, 
valmennus- ja testauspalvelut sekä 
hieronnat etuasiakashintaan (etu 
ei sisällä kenttä- ja salivarauksia).  
Alumni Fuksijäsenyyden hinta  
on 20€/vuodessa. 

helsinki.fi/alumniyhdistys

ainaisjäsenyys sopii niille, jotka haluavat hoitaa jäsenmaksun kerralla.  
Jäsenkategoriana se on ollut suosittu. Ryhtymällä ainais jäseneksi tuet  
yhdistyksen vakavaraisuutta ja alumnitoiminnan tulevaisuutta. Jotta  
ainaisjäsenyyden arvo säilyy, on kaikki ainaisjäsenmaksut rahastoitu.  
Rahaston tuotot riittävät kattamaan ainaisjäsenten palveluiden vuosittaiset 
kustannukset. Ylimääräisillä tuotoilla kartutetaan rahaston pääomaa.

miten?

Maksa ainaisjäsenyys 500 euroa tilille Helsingin yliopiston alumni ry  
Nordea FI 3110113000204825. Kirjoita viestikenttään nimesi ja syntymäaikasi.
helsinki.fi/alumniyhdistys/aina

ainaisjäseneksi?

FUKSI

Vuodet opiskelijana helsingin yliopistossa voivat olla 
päättymässä tai ovat jo päättyneet mutta vuodet helsingin 

yliopiston alumnina voivat alkaa ja ne jatkuvat loppuelämän.
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Verkostoidu osana  

7000 alumnin yhteisöä

oPi uutta ylläpitämällä 

yhteyttä yliopistoon

tue opiskelijoiden 

työllistymistä jäsenmaksullasi

säästä akateemisilla 

jäseneduilla

osallistu monipuoliseen 

ohjelmaan ja akateemiseen 

vapaaehtoistyöhön

kuka on alumni?

kaikki, jotka ovat saaneet 

opinto-oikeuden helsingin 

yliopistossa. tutkintoa ei 

ole tarvinnut suorittaa. 

tutkijat, nykyiset ja aiemmat 

työn tekijät, professorit ja 

opiskelijat ovat alumneja.
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toimisto

toiminnanjohtaja Pia, rekisterivastaava 
mahmoud ja alumnisihteeri Jenny.

tavoitat meidät parhaiten sähköpostitse tai 
puhelimitse. ilmoittautumisiin liittyvät asiat 
löydät aina Alumniyhdistyksen kotisivuilta.

Postiosoite:
PL 4, 00014 Helsingin yliopisto 

käyntiosoite:
Yliopistonkatu 3, 
2. krs, huone 228

alumniyhdistys@helsinki.fi 
029 412 4494 (arkisin 9–15)

helsinki.fi/alumniyhdistys
helsinki.fi/alumnforeningen
helsinki.fi/alumniassociation 

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

helsingin yliopisto
info: alumn
tunnus 5014537
00003 Vastauslähetys

Vastaanottaja  
maksaa  

Postimaksun

kyllä, haluan liittyä helsinGin ylioPiston 

alumniyhdistykseen! (20€ / 36€ / 40€ Vuosi)

nimi

Postiosoite

sähköPostiosoite

Puhelinnumero

leikkaa ja Postita 

liittyminen ei voisi 

olla helpompaa:

klikkaa, soita tai 

postita tämä kortti.

unimaski  
loGolla

5€

haalari 
merkki 

2€

adressi
30€ 

kaiVerrettu  
samPPanja 

lasi 6 kPl
69€

alumni 
kauPPa.fi

Alumniyhdistyksellä on oma verkko-
kauppa. myynnissä on alumnituotteita 
kuten tapahtumalippuja, kirjoja, haala-

rimerkkejä, viinilaseja ja adresseja.  

sähköiset tuotteet, kuten tapahtumali-
put, lähetetään tilauksen jälkeen sähkö-
postiisi. muut tuotteet ovat noudetta-
vissa Alumniyhdistyksen toimistolta.  

katso noutoajat alumnikaupasta  
oston yhteydessä.

studia Generalia keVät 2017

suomi 100 – myytit 
ja todellisuus
Torstaisin klo 17.00–19.00
Porthania (Yliopistonkatu 3)

luentoja voi seurata myös verkossa suorina  
lähetyksinä ja jälkikäteen. 
lisätietoa: helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/ 
ajankohtaista/studia-generalia

9.2. 100Vuotias suomi?

Professori emeritus Matti Klinge:  
myyttejä suomen historiassa
 
16.2. olen suomalainen

dosentti Petri Halinen: ensimmäiset suomalaiset, 
Professori Aarno Palotie: mitä geenimme kertovat? 
dosentti Lari Kotilainen: muuttuva suomen kieli

2.3. suomalaisuus siellä, täällä

Professori Hanna Snellman: suomalaisten  
matkassa, Professori Antti Karisto: suomalais-
eläkeläiset Aurinkorannikolla, Professori Inga 
Jasinskaja-Lahti: suomen uudet suomalaiset 

9.3. kertomalla rakennettu 

Professori Lotte Tarkka: kalevalan uudet  
tulkinnat, dosentti Juhana Aunesluoma:  
Pienen kansan suuri historia. menneisyys  
suomalaisuuden palveluksessa
 
16.3. työtä ja toimeentuloa

dosentti Sanna Aaltonen: nuoret aikuiset  
työ elämässä, Professori Anne-Birgitta Pessi:  
myötätunnolla tulokseen, tutkimusjohtaja  
Mika Pantzar: työ ei lopu.

23.3. oPPiminen, tieto ja tuleVaisuus 

Professori Markku Hannula: matematiikan  
opetus ja oppiminen, Professori Pirjo Hiidenmaa:  
monimuotoinen lukeminen, Johtaja Jaakko  
Kurhila: Oppimisen digitalisaatio

luentosarja on kaikille avoin ja maksuton. sen 
järjestää helsingin yliopiston Avoin yliopisto. 

Tervetuloa!



Professorit. sillis. rakkaus.
Osakunta. kaisa. uusinta tentti. 
Porthania. mielipiteet. Vappu. 

sitsit. Opponentti. Vanha.
saimme muistoja loppuelämäksi.


