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Olin nuori ja innokas historian
opiskelija, kun 1990luvull a 

Helsingi n yliopistossa minut pysäytt i 
professorin i Matt i Klingen luennollaan 
lausuma a jatus. 

Professori jylisi, että ei ole mitään järkeä 
kerätä valtavasti tietoa joltain suppealt a 
alalta, jollei ole innokas käyttämään sit ä 
yhteiskunnan hyväksi, kun tarve vaatii.  
Jos esimerkiksi tutkija olisi perehtynyt si
kotautiepidemioiden hoitoon 1700luvulla 
ja meidän aikanamme iskisi uusi sikotauti
aalto, tutkijan suoranainen velvollisuus 

olisi hartiavoimin puskea viisauttaan kaik
kiin tiedotusvälineisiin. 

Tuolloin tajusin, että opiskelussa on hy
vä miettiä myös tiedon yhteiskunnallista 
hyötyä ja olla ainakin vähän kiinnostunut 
tiedon sovellettavuudesta työelämään.

Opiskelijan aikahorisontti on lyhyt, niin 
kuin nuorella ihmisellä yleensä. Hän on 
innoissaan ja ylpeä kun on päässyt Helsin
gin yliopistoon – mistä tietenkin on syy
täkin riemuita – mutta yhteys työelämään 
tuntuu perin kaukaiselta. Jo kolmannen 
vuoden opiskelijatoverit näyttävät fuksist a 

YHTEISTYÖN RIEMUA

MA 3.3. 
KLO 17–19 
Vuoden alumni 2014,
valtion taloudellisen 
tutkimuskeskuksen 
(VATT) ylijohtaja 
Juhana Vartiainen:  

ENTÄ JOS TALOUS
KEHITYSTÄ EI VOI 
ENNUSTAA? 

Yliopiston juhlasali. 
Viinitarjoilu lämpiössä 
klo 16–17, tervetuloa!
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Alumniyhdistys on vahva ja 
sitoutunut yhteisö, tunnustettu 
Helsingin yliopiston strateginen 
kumppani ja tärkeä osa  
yliopisto perhettä. 
Yhdistyksessä alumnit voivat 
osallistua yliopiston elämään  
ja rakentaa sen menestystä. 
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Alumnit tarjoavat jatkossa opiskelijoille 
työelämätietoa ja -kokemuksia entistä 
koordinoidummin ja opintojen kaikissa vaiheissa.

TYÖELÄMÄN 
VALTTIKORTTEJA 
OPISKELIJOILLE

Monet alumnit ovat havainneet, ett ä 
työelämä on yliopistosta valmistu

neelle usein voimakas kulttuurisokki.
Yliopistossa pärjää mainiosti sillä, että 

jaksaa sinnikkäästi ratkoa ongelmia, jotka 
ovat johdonmukaisesti määriteltyjä, osin 
varsin teoreettisia ja tukevasti oman tie
teenalan sisäisiä. Työelämässä sen sijaan 
ongelmat ovat usein monialaisia, valmista 
oikeaa ratkaisua ei ole, ja ongelmaa pitää 
ratkoa yhteistyössä hyvin eri koulutustaus
taisten ihmisten kanssa.   

Alumnit ovat ennenkin mentoroineet 
Helsingin yliopiston opiskelijoita muun 
muassa Urapalveluiden mentorointitoi
minnan ja tiedekuntien Coach Café toi
minnan muodossa, mutta nyt Alumni
yhdistys aikoo tuoreessa Valttikortti 
hankkeessa laajentaa alumien tarjoaman 

opastuksen uuteen mittaluokkaan: he 
tule vat avuksi opintojen kaikissa vaiheissa. 

– Tähän asti toiminta on esimerkiksi 
opintojen alkuvaiheen osalta ollut varsin sat
tumanvaraista: yliopiston opettajat ovat lä
hinnä käyttäneet omien verkostojensa alum
neja, ja he ovat pyytäneet näitä puhumaan, 
mistä he itse haluavat, Alumniyhdistyksen 
toiminnanjohtaja Pia Österman sanoo.

– Nyt on tarkoitus spesifisti miettiä, 
minkälaista tietoa milläkin kurssilla tarvi
taan ja laajentaa lopulta toiminta katta
maan koko yliopisto. Ilman tällaisia hyviä 
prosesseja vapaaehtoistyöstä ei saada kun
nolla tehoja irti.

Alkuun tarvitaan hurmosta
Vuoden 2013 aikana Valttikorttihankett a 
on suunniteltu ja kokeiltu maatalous 

perin vanhoilta ja viisailta. Omaa tulevai
suutta nuoren on vaikea arvioida parin
kaan vuoden päähän, kun hän aistii, ett ä 
valtava määrä korkeatasoista tietoa ja uu
denlaiset sosiaaliset kuviot väistämättä 
muokkaavat hänen persoonallisuuttaan 
ennustamattomaan suuntaan. 

Siksi meidän alumnien velvollisuus on 
muistuttaa nuoria siitä, että opiskelujen 
jälkeen koittaa työelämä ja kertoa, minkä
laisia taitoja yrityksissä ja asiantuntijaor
ganisaatioissa vastavalmistuneilta nuorilta 
odotetaan. 

Tuoreessa Valttikorttihankkeessa 
(s. 5–6) lisätään vapaaehtoisten alumnien 
läsnäoloa opetuksessa. Esimakua saatiin jo 
syksyllä 2013, kun alumnit vierailivat pu
humassa Johdatus maataloustieteiden opin-
toihin kurssilla. Palautekyselyn mukaan 
81 prosenttia opiskelijoista koki vierailun 
vahvistaneen tuntemusta, että he olivat 
tulleet opiskelemaan tärkeää alaa. 

Alumneilla on voimakas halu tuoda työ
elämätietoaan yliopiston palvelukseen ja 
yliopistolla on suuri kiinnostus kuulla.

Tahto on hyvä asia, mutta se ei riitä. Jos 
kaikki yli 5000 Alumniyhdistyksen jäsen
tä ja Helsingin yliopiston yli 40 000 opis
kelijaa ja tutkijaa survottaisiin Messukes
kukseen sekä tarjottaisiin kahvia, pullaa 
ja viiniä, lopputuloksena olisi suuri kaaos, 
v ähintäänkin kuvainnollisesti.

Tarvitaan siis organisointia ja säätämistä: 
kuivakkailta kuulostavia yhteistyöfooru

meita, pilottihankkeita, strategisia tavoit
teita, asiakasprojekteja… 

Me täällä Alumniyhdistyksessä vastaam
me byrokraattisesta puolesta, jotta voim
me sijoittaa teidät, arvon vapaaehtoiset 
alumnit, luennoimaan juuri niille kurs
seille ja tilanteisiin, joista on opiskelijoille 
eniten hyötyä. Jos jokainen meistä josku s 
sanoo hyvän sanan tai tekee pienen teo n 
yliopiston puolesta, siitä syntyy valtava 
koko naisvaikutus, koska toimimme niin 
monessa eri tehtävässä koko yhteiskun
nassa. Voimme näin tukea yliopistoa sen 
pyrkimyksessä säilyä maailman huippu 
yliopistojen joukossa.

Toki alumnikin saa myös muuta hyö
tyä kuin hyvän mielen. Pitkään työelä
mässä puurtaneelle ja meritoituneelle on 
arvo kasta tietää, mitä yliopistolla nyt ope
tetaan ja mitä nuori ikäluokka maailmas
ta ajattelee. Samalla voi löytää sopivan, 
i nnostuneen nuoren ratkomaan organi
saationsa ongelmia opinnäytetyössään ja 
e hkäpä hyvän tulevan työntekijän. 

Jotta ei menisi liian vakavaksi, loppuun 
sananen sirkushuveista. Vaikka opiskelun
sa aloittavasta nuoresta on syytä olla täti
setämäisesti hieman huolissaan, tokihan 
opiskelujen ensihuuma on ainutlaatuinen 
ja pökerryttävä kokemus – niin järisyttä
vä, että sitä kelpaa muistella viel ä vuosi
kymmenten päästä. Tästä jaetust a koke
muksesta saa hyvän syyn pitää yll ä vanho
ja kaverisuhteita ja solmia uusia v iinilasin 
tai kahvikupin äärellä erilaisissa alumnita
paamisissa. 

Alumniyhdistys on kaikkea tätä: huo
lenpitoa, vastuunkantoa, tapaamisia, haus
kanpitoa… Jotain merkityksellistä syntyy 
aina kun ajattelevat ihmiset kohtaavat. 

Riemukasta alumnivuotta 2014 kaikille!

Yhdistyksen toiminnanjohtaja  

Pia Östermania haastatteli Antti Kivimäki

” Tarvitaan siis 
organisointia 
ja säätämistä.”
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metsätieteellisessä tiedekunnassa. Tiede
kunnan ongelmana on melko korkea kes
keyttämisprosentti; monet vaihtavat alaa 
ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. 

Syksyllä pidetyille johdantoluennoille 
t ilattiinkin töissään menestyneitä alumne
ja kertomaan kokemuksistaan ja nostatta
maan tiedealaylpeyttä. Alumneja evästettiin 
myös samaistumaan aloittelevien opiskeli
joiden epävarmuuteen suosimalla lausah
dusta: ”Ei kukaan tiedä ennalta, mihin työ
elämä lopulta johtaa.” Tai: ”En minäkään 
tiennyt, mutta mutkikas polkuni kulki…”

– Alumnit todistivat ponnekkaasti, että 
kyllä olette valinneet elämällenne oikean 
uran, että kyllä tarvitaan biotieteitä ja ym
märrystä uusiutuvasta energiasta, alumni
yhdistyksen valtuuskunnan puheenjohtaja 
Jarmo Vaittinen sanoo.

– Tälläinen alkuinnostus, First Year Expe
rience, on ensiarvoisen tärkeää, oli kyseessä 
sitten uusi asunto, auto tai tyttöystävä. 

Nuorilla herkät antennit
Alkuintoa seuraa helposti keskilässähdys. 
Kun kandintutkinto lähenee, opiskelija 
unohtaa, mitä varten tätä nyt tehtiinkään.

Valttikortissa kehitetään toisen ja kolman
nen opintovuoden paikkeille vapaaehtoisia 
noin 10–15 opintopisteen moduuleja, joissa 
opiskelijat harjoittelevat työelämätaitoja. 

Aihiona toimii viime lukuvuonna Pro
Wohankkeessa (Promoting Working L ife 

C ompetences in University Education) 
t utkittu sekä bio ja ympäristötieteellisess ä 
tiedekunnassa toteutettu projektikurssi, j ossa 
opiskelijaryhmät pähkäilivät ratkaisuja työ
elämän organisaatioiden toimeksi antoihin. 

Yhdessä hankkeessa opiskelijat kehitte
livät Helsingin kaupungin ympäristö
keskukselle ideoita, miten rauhoitettujen 
valko poskihanhien haittoja voi vähentää 
pehmeillä keinoilla. Raportissaan opiskeli
jat ehdottivat esimerkiksi hanhiaitojen ra
kentamista, hanhivaarakylttejä pesimä
aikaan sekä ihmisten asenteiden pehmittä
mistä brändäämällä valkoposkihanhi Hel
singin maskottieläimeksi.

Kun projektikurssista poimitaan sovellet
tavaksi kelpaavat osat, formaattia voidaan 
monistaa lopulta kaikkiin tiedekuntiin. 
Tällöin kaivataan ideoita eri yrityksissä tai 
laitoksissa työskenteleviltä alumneilta.

– Ei ole tarkoitus, että opiskelijat vain 
tekevät ilmaistyötä yritykselle, vaan toi
minnassa pitää olla selkeä pedagoginen 
t avoite, maatalousmetsätieteellisen tie
dekunnan pedagoginen yliopistonlehtori 
Hanni Muukkonen korostaa. 

Myös yritykset hyötyvät siitä, että saavat 
pulmiinsa aivoapua nuorelta polvelta.

– Nuorilla ihmisillä on herkät antenni t 
ongelmiin, jotka ovat vasta kytemässä 
reaa limaailmassa. Esimerkiksi ympäristö
tietoisuus oli aktiiviasia opiskelijoille jo 
pitkään, ennen kuin yritysjohtajille tuli 
täystyrmäyksenä, että tuollainenkin pitäisi 
huomioita, Vaittinen sanoo.

Antti Kivimäki

Minkälaisella projektilla teidän 
yrityksenne voisi tutustuttaa 
opiskelijoita työelämään? 

www.helsinki.fi/ 
alumniyhdistys/valttikortti

Jarmo Vaittinen

AlumniForum ajankohtaistapahtumia järjeste-

tään Yliopiston Juhlasalissa aina silloin, kun Suo-

messa vierailee mielenkiintoisia puhujia. George 
Soros, Al Gore, Olli Rehn ja Bengt Holmström 
ovat esi merkiksi puhuneet tilaisuuksissamme 

yliopistolla alumneille ja opiskelijoille.

Tieteen ja käytännön kohtaamispaikka -symboli  

liitetään niihin tapahtumiin ja yhteistyöohjelmiin,  

joissa on sekä tieteellinen että käytännöllinen 

n äkö kulma. Tiede ja käytäntö näkyvät mm. 

puhuja valinnoissa ja aiheiden käsittelytavassa. 

Rakentava Kumppanuus -leimasta tunnistat  

toimintamuodot, joissa alumnit toimivat  

yliopiston tiedekuntien ja yksiköiden kriittisinä  

ystävinä antaen luottamuksellisesti palautetta,  

neuvoa tai apua toiminnan kehittämiseksi.

Yhdistys on perustettu Helsingin yliopiston 

350- vuotisjuhlavuonna 1990. Vuonna 2015 

y hdistys viettää jälleen samanaikaista  

juhlavuotta Alma M aterinsa kanssa sen täyt-

täes sä 375 vuotta. Osana y liopistoperhettä 

osallistumme juhlan toteuttamiseen ja tuemme 

yliopiston juhlavuodelle asettamia t avoitteita 

mm. varainhankinnan osalta. Kokoam me kaiken 

juhlavuoteen liittyvän tiedon kotisivuille  

www.helsinki.fi/alumniyhdistys/historia.

YHTEISTYÖOHJELMAT
Yhteistyöohjelmillaan Alumniyhdistys 
organisoi alumnien vapaaehtoistyötä ja  
luo mitattavaa lisä-arvoa alumnitoimintaan. 
Pilottihankkeissa, alumnit voivat toimia 
yliopiston hyväksi itselleen mielekkäällä 
tavalla mutta niin, että ohjelmat 
ovat yliopistolle ja sen opiskelijoille 
mahdollisimman hyödyllisiä. 
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Tiedekunnat järjestävät vuonna 2014 
monenlaista alumnitoimintaa. Tapah

tumista tiedotetaan sähköisesti sen perus
teella, mitä oppiainetta kukin alumni on 
merkinnyt rekisteriin aikanaan opiskel
leensa. Tiedon voi tarkastaa sähköpostit
se l ähetetyn henkilökohtaisen linkin avul
la tai tiedustelemalla asiaa toimistolta. 
Tämä n jäsenkirjeen mennessä painoon on 
osa suunnitelmista vielä auki, mutta seu
raavat tapahtumat ovat jo tiedossa.

■ Teologinen tiedekunta
”Edistyykö uskontojen kohtaaminen?” 
Tätä pohditaan teologien alumnipäivänä 
8.9.2014 järjestettävässä paneelikeskuste
lussa. Keskustelussa sivutaan tiedekunnan 
nykyistä tutkimusta ja myös yleisö saa ker
naasti esittää omia näkemyksiään. Lopuksi 
cocktailtilaisuus ja vapaata seurustelua.

Tiedottaja Pekka Rautio 

pekka.rautio@helsinki.fi

■ Lääketieteellinen tiedekunta
Tiedekunnalla ja yhdistyksellä oli myös 
tänä vuonna Lääkäripäivillä oma osasto. 
Mukana oli tiedekunnan uunituore vuo

den alumni allergologian emeritusprofes
sori Tari Haahtela. Tiedekunta haluaa 
tavoittaa kaikenikäiset alumnit, ja luvassa 
onkin useita tapahtumia vuodelle 2014. 
Alumniyhdistyksen kanssa järjestettä
viä tapahtumia on ideoimassa aktiivisist a 
alumneista koostuva Lääketieteellisen 
tiede kunnan ystävät ryhmä. 

Suunnittelija  

Heidi Lehmuskumpu 
heidi.lehmuskumpu@helsinki.fi

■ Humanistinen tiedekunta
Tiedekunnan vuosi on täynnä toimintaa 
alumneille. Syksyn merkittävin t apahtuma 
on osallistuminen Helsingin Kirjamessuil
le lokakuun lopussa. Kirjamessuilla tiede
kunta järjestää laadukasta ohjelmaa eri toi
mijoiden kanssa yhteistyössä toteuttavan 
Tiedetorilavan l isäksi omalla osastollaan. 
Tiedekunta kutsuu mukaan alumneja ja 
muita yhteistyökumppaneitaan kirjames
sutunnelmaan sekä muihin alumnitapah
tumiin uutiskirjeillä.

Suunnittelija  

Kaija Hartikainen 
hum-alumni@helsinki.fi

YLIOPISTON TERVEHDYS

Tervehdyksen esittävät tänä vuonna 
tiedekuntien alumniyhteyshenkilöt

TERVETULOA TIEDEKUNTIEN 
ALUMNITAPAHTUMIIN

Me alumnit matkustamme kreikkalaisen 

filologian emeritusprofessorin, FT Jaakko 
Frösénin sekä toisen vielä vahvistamatto-

man luennoitsijan johdolla Mustallemerelle. 

100 paikkaisella aluksella on viikon ajan 

vain alumneja – laiva on kokonaan meidän 

käytössä. 

Niinpä nousemme kreikkalaisten ja 

roomalaisten jalanjäljissä maihin Ukrai-

nassa, Romaniassa ja Bulgariassa vieraillen 

Jaltalla, Sevastopolissa ja Odessassa, 

Constantsassa sekä Nessebarissa. Kaikkiin 

näihin kaupunkeihin saavumme meritse – 

kokemus, jota ei unohda.

Matkalla tutustumme Mustanmeren 

aluee n sota-, talous- ja kulttuurihistoriaa n 

ja sen strategiseen merkitykseen niin 

m enneisyydessä kuin tänäkin päivän ä. M atka 

on ainutlaatuinen kokemus k ulttuuria, mu-

siikkia ja historiaa erin omaisessa seurassa. 

Laivalla kohtaavat niin matemaatikko 

ja psykologi, fyysikko ja ekonomi kuin 

teologi ja humanisti – kaikki me Suomen 

huippuyliopistoissa aikanaan opiskelleet. 

Tarkoituksena on saada ja jakaa kokemuk-

sia ja näkemyksiä vieraillessamme histo-

riallisilla paikoilla ja samalla sekä nauttia 

ja rentoutua. Viikon aikana ehtii tutustua 

mielen kiintoisiin ihmisiin ja laajentaa tunte-

mustaan yli tiedekunta- ja ammattirajojen. 

Katso matkaohjelma kotisivuilta ja  
tule mukaan!

ALUMNILAIVA 
MUSTALLAMERELLÄ
Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen jäsenet ja Aalto-yliopiston 
alumnit tekevät yhteisen risteilyn Mustallemerelle 7.–14. lokakuuta 2014.
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■ Matemaattisluonnontieteellinen  
tiedekunta
Suosittu alumniilta järjestetään Kumpu
lan kampuksella maaliskuun puolivälissä. 
Alumnit saavat ensin kiertää tunnin lai
toksilla avoimet ovet hengessä: kuunnell a 
luentoja, ihailla uusia laitteita ja labroja ja 
keskustella tutkijoiden ja opiskelijoiden 
kanssa. Tunnin mittaisessa yhteisohjelmas
sa kuullaan mm. valittujen nuorten tutki
joiden vauhdikkaita luentoja tutkimus
alaltaan. Lopuksi cocktailpaloja, kuohu
viiniä ja vapaata seurustelua.

Suunnittelija  

Marja Peltomäki
marja.peltomaki@helsinki.fi

■ Farmasian tiedekunta
Tiedekunta täyttää kymmenen vuotta. 
T ämän kunniaksi järjestetään keväällä 2014 
seminaari ja runsaasti erilaisia tapahtumia. 

Reijo Kärkkäinen 
reijo.karkkainen@helsinki.fi

■ Bio ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Toukokuussa alumnit pääsevät maas
toon linturetkelle asiantuntevan oppaan 
johdoll a. Retki tarjoaa elämyksiä niin 
aloittelijalle kuin kokeneellekin lintu
harrastajalle.

Projektisuunnittelija  

Jukka T. Lehtonen
jukka.t.lehtonen@helsinki.fi

■ Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Keväällä aloittaa käyttäytymis  
tieteellisen tiedekunnan alumneille  
s uunnattu elokuvakerho. Kerhossa 
k atsotaan yhdes sä elokuvia, jotka käsit
televät mielenkiintoisell a tavalla ihmise n 

mielt ä ja siinä tapahtuva a muutosta. 
E lokuvan jälkeen keskustellaa n sen herät
tämistä ajatuksista, tunteista ja teemois
ta. Ensimmäisenä elokuvana esitetään 
Kieslowskin Sininen keskiviikkon a 12.3. 
klo 16.30–19.45 Minervatorilla. V uoden 
2014 aikana on tarkoitus järjestää yhteensä 
neljä elokuvailtaa. 

Koordinaattori  

Oskari Salmi 
oskari.salmi@helsinki.fi

■ Valtiotieteellinen tiedekunta
Perinteisessä Valtsikan karnevaalissa koho
tetaan karnevaaliteltat Unioninkatu 37:n 
sisäpihalle. Oppiaineet ja muut yhteistyö
kumppanit esittelevät toimintaansa. Esiin
tymislavalla musiikkia, puhetta ja viihdet
tä toukokuisen iltapäivän ratoksi.

Suunnittelija Elina Tuusa 
elina.tuusa@helsinki.fi

■ Maatalousmetsätieteellinen tiedekunta 
Monet alumnimme vaikuttavat pää
kaupunkiseudun ulkopuolella ja niinp ä 
p erinteinen alumniilta pidetään tän ä 
vuonna Seinäjoella. Maaliskuussa yh
dessä H elsingin yliopiston Ruraliainsti
tuutin kanss a järjestettävän tapahtuman 
t eemana on ruoa n laatu ja tuotannon kes
tävyys. T arjolla on tiedeiskuja, keskuste
lua, tietoa jatkokoulutusmahdollisuuksista 
sek ä ruokaa, juomaa ja vapaata seuruste
lua. Vuonna 2014 tiedekunta jatkaa yhteis
työtä Alumniyhdistyksen kanssa Valtti 
korttihankkeen muodossa (katso lisää 
s ivuilta 5–6).

Suunnittelija  

Suvipäivikki Mikola 

suvipaivikki.mikola@helsinki.fi

Helsingin yliopiston Alumnikampus 

-verkkopalvelu on maksuton sähköinen 

verkostoitumisalusta osoitteessa  

www.helsinki.fi/alumni. Se toimii viestintä-

kanavana tapahtumista, tiedeuutisista 

sekä kohtaamisista opiskelijoiden, tutki-

joiden ja yliopiston eri yksiköiden kanssa. 

A lumnikampuksesta ja sen kautta tarjotta-

vista palveluista vastaavat Helsingin yliopis-

ton viestintä ja yhteiskuntasuhteet -yksikön 

alumnikoordinaattorit Riitta Hurme rinta ja 

Johanna Mäen pää. Tiedekuntien alumniyh-

teyshenkilöt tiedottavat alansa alumneille 

ensisijaisesti Alumni kampuksen kautta. 

Alumniliekki -uutiskirje lähetetään Alumni-

kampukselle rekisteröityneille sekä Alumni-

yhdistyksen jäsenille kahdeksan kertaa 

vuodessa. Alumnikampuksella jokainen voi 

itse aktivoida alumnisähköpostiosoitteensa, 

etunimi.sukunimi@alumni.helsinki.fi.  

Lisäksi sen kautta voi liittyä erilaisiin 

ryhmiin, etsiä opiskelukavereita, selaill a 

t apahtumia, lukea uutisia ja vilkaista 

alumni ryhmien kuvagallerioita. Alumni 

Google Mapsin avulla näkee, millä paikka-

kunnalla muut Alumnikampukselle rekiste-

röityneet alumnit asuvat. 

Alumniyhdistyksen jäsenenä et ole auto-

maattisesti rekisteröity Alumnikampukselle 

eikä kampukselle rekisteröitynyt alumni ole 

automaattisesti Alumniyhdistyksen jäsen. 

Jos et voi kirjautua Alumni kampukselle 

osoitteessa  www.helsinki.fi/alumni, et 

todennäköisesti ole rekisteröitynyt tähän 

palveluun. Jos sinulla on ongelmia aktivoi-

da tunnuksesi, kannattaa olla yhteydessä 

yliopiston alumnikoordinaattoreihin sähkö-

postitse alumni@helsinki.fi.

MIKÄ ON ALUMNIKAMPUS 
JA MITEN SE EROAA 
ALUMNIYHDISTYKSESTÄ?

■ Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Tiedekunta kutsuu alumneja huhtikuuss a 
perinteeksi muodostuneeseen avoimie n 
ovien päivään. Kaikki alumnit ovat terve
tulleita tutustumaan Viikin kampuksell e 
tiedekunnan tiloihin ja toimintaan ja 
l uvassa on myös Yliopistolliseen eläin
sairaalaan tutustuminen.

Tiedottaja 

Eeva Karmitsa 
eeva.karmitsa@helsinki.fi

■ Svenska social och kommunalhögskolan
Soc&koms vänners föreningsmöte hålls 
den 18 mars med start klockan 17.30 i hu
vudbiblioteket i Kajsahuset. Efter mötet 
ordnas en guidad tur i det förnyade biblio
teket samt servering i Gaudeamus Kirja & 
Kahvi. Soc&koms vänner är Alumnföre
ningens vänförening. 

Kontaktchef 

Robert Runeberg
robert.runeberg@helsinki.fi
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KOMITEALAITOKSEN RAPPIO 
YKSI SYY PÄÄTÖKSENTEON 
VERKKAISUUTEEN

Vuoden alumni Juhana Vartiainen:

Vuoden alumni Juhana Vartiainen, 55, 
totesi, että Suomen pääministerillä on 

periaatteessa riittävä tieteellinen tuki po li
tiikan tekoon, mutta tukea ei ole organisoitu 
riittävän hyvin.

Huonon organisoinnin takia muun 
muas sa hitaasti yltyvä kestävyysvaje on hoi
dettu muissa pohjoismaissa Suomea parem
min. ”Suomi on viivytellyt pisimpään.”

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen 
ylijohtajan puhe oli vastaus vuoden alum
nin kysymykseen:

Onko maamme pääministerillä ja halli-
tuksella riittävä tieteellinen tuki jatkuvasti 
lisääntyvän informaatiotulvan hallintaan 
ja analyysiin? Jos saisit luoda ihanneolo-

VUODEN ALUMNI

•  syntynyt Helsingissä v. 1958

•  puoliso suomalaisen ruokakulttuurin 

professori Johanna Mäkelä 

•  väitteli tohtoriksi kansantalous

tieteestä 1992 a iheesta: ”Pääoman 

k asautuminen korpora tiivisessa 

taloudessa”

•  jatkoopintoja London School of 
Economicsissa 

•  Suomen akatemian tutkimusassistentti 

1984–88

•  Helsingin yliopiston 

kansantaloustieteen laitoksen 

assistentti 1989–90

•  Palkansaajien talous tieteen laitoksen 

tutkijana ja erikoistutkijana 1990–2001

•  Fackföreningsrörelsens institut för 
ekonomisk forskning Tukholma tutkija 

1994–96, 2001 ja johtaja 2003–05

•  pääministerin EMUtyöryhmän 

tutkimussihteeri 1997

•  Konjukturinstitutin tutkimusyksikön 

johtaja 2005–2012

•  Valtion taloudellisen tutkimus

keskuksen yli johtaja 2012–

•  harrastaa klassista musiikkia,  

taitaa viulunsoitonkin

MAANANTAI 3.3. KLO 17–19 ALUMNIFORUM 
ENTÄ JOS TALOUSKEHITYSTÄ EI VOI ENNUSTAA?
Vuoden alumni Juhana Vartiainen

suhteet, miten järjestäisit pääministerin 
ja hallituksen tieteellisen tuen yleensä ja 
makrotalouden kysymyksissä erityisesti?

Valtiollisen päätöksenteon ongelmien 
syitä on Vartiaisen mielestä useita, mutta 
hän nosti komitealaitoksen rappion. Hä
nen mukaansa perinteinen pohjoismainen 
komitealaitos on ollut erinomainen väline 
saattaa tieteellinen tieto koko kansaa hyö
dyttäväksi tiedoksi.

Komitealaitoksen alasajoon on Vartiaisen 
mukaan johtanut kylmän sodan jälkeen 
politiikkaan pesiytynyt populismi. Toinen 
syy rappioon on eujäsenyyden myötä val
tavasti lisääntynyt poliittinen valmistelu
työ, resurssipula ja lyhytjänteisyys.

Vartiaisen mielest ä komitea laitokse n rap
piolla on merkittäviä seurauksia. ”Komi
teoissa syntyy näkökulma, näkemys siitä, mi
kä on kansakunnan kokonaisetu.” Komiteat 
keräävät kansakunnan intellektuaa lisen osaa
misen tuota kokonaisetua rakentamaan. Nyt 
näin ei Suomessa tapahdu.

Komiteatyö tuo yhteen eri alojen asian
tuntijat. ”Nyt meillä ei ole riittävästi fooru
meita, joilla esimerkisi talouden ja sosiaa
li  politiikan asiantuntijat olisivat hyvässä 
inter aktiossa (vuorovaikutuksessa).”

Kansan ja kansalaisten kannalta komiteat 
olisivat parempi vaihtoehto kuin yksi tai kaksi 
selvitysmiestä tai lobbauskokoonpanot. Hyvä 
asiantuntijatyö ja sen tieteellinen tuki olisivat 
paikallaan myös auktoriteetteja kohtaan tun
netun epäluulon takia, Vartiainen tuumasi.

Valtion taloudenpidossa valmistelu
koneiston heikkoudet johtavat Vartiai
sen mukaan lyhytnäköisyyteen. Poliittisista 
puolueista ei ole apua, sillä ne ovat heiveröi
siä ja keskustelukulttuuri köyhää.

Juhana Vartiainen pudotteli näkemyk siään 
sujuvasti ja suorasanaisesti. Häntä pidetään 
räväkkänä ajattelijana ja omintakeisena kes
kustelijana. ”Ei minussa mitään räväkkyyt
tä ole. Tämä on lähinnä ruotsalaista virka
miesajattelua”, hän torjui leimaa.

Ruotsalaisen virkamiehen imagoksi hän 
määritteli sarvisankaiset silmälasit ja ohu
et villakangashousut. Niin tai näin, ainakin 
Vartiaisen vaatteisiin kuuluu vuoden ajan 
arvokas asuste: alumniviitta. 

Reetta Meriläinen

Yliopiston juhlasali, Aleksanterinkatu 5. 
Ilmoittautuminen yhdistyksen kotisivuilla 
www.helsinki.fi/alumniyhdistys
Tilaisuuden aluksi klo 16–17 viinitarjoilu lämpiössä. Tervetuloa!
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Tietojenkäsittelytieteen alumniyhdistys 
tktalumni ry on pitänyt pari viime 

vuotta ainejärjestö tkoälyn fuksisuunnis
tuksessa rastia, jossa uudet opiskelijat saa
vat tunnistaa vanhoja teknisiä vempaimia, 
kuten lerppuja ja Nintendoja. 

”Kun yhden ryhmän piti improvisoida 
lankapuhelimesta teatteriesitys, niin opiske
lijat aloittivat tahattomasti puhelun: ’Moi, 
missä olet?’ Niin nopeasti unohtuu koke
mus siitä, että lankapuhelin on paikkaan si
dottu härveli”, alumnijärjestön väistyvä pu
heenjohtaja Jorma Korkiakoski naurahtaa.

Tempauksella tktalumni muistutta a 
uusia opiskelijoita elämästä yliopisto n 

j älkeen. Alumnit ovat myös järjestäneet 
koko viisivuotisen toimintansa ajan opis
kelijoille Syksyn startup tapahtuman, 
joss a menestyneet startupyrittäjät kerto
vat kokemuksistaan.

Kumpulan Tietojenkäsittelytieteen lai
tokselta on perinteisesti ollut väylät h yvin 
auki työelämään. Teknokuplan aikaa n 
vuosituhannen vaihteessa jokainen oh
jelmointitaitoinen suorastaan revittiin 
palkka töihin. 

”Nykyisin on pikemminkin startup
meininkiä. Keksit mielenkiintoisen jutun 
ja rupeat tekemään sitä yrittäjänä. Jos kek
sii jotain hienoa, sen voi hyvinkin skaalat a 

Mikä on alumniryhmä?
Alumniryhmät ovat yliopiston aiempie n 

opiskelijoiden perustamia erillisiä r yhmiä, 

jotka toimivat itsenäisesti tai osana 

Alumni yhdistystä. Alumniryhmä voi 

muodostua tiettyä oppiainetta opiskelleis-

ta, tietyllä vuosikurssilla opiskelleista tai 

tietystä aiheesta kiinnostuneista alumneis-

ta. Ryhmä voi olla rekisteröity tai rekiste-

röimätön yhteisö.

Mitä alumniryhmät tarjoavat?
Mahdollisuuden verkostoitua muiden Hel-

singin yliopiston alumnien kanssa Alumni-

yhdistyksen tukemana. Tuen jäsenrekiste-

rin ylläpidon, tiedotuksen, markkinoinnin 

ja ohjelman suunnittelun osalta. 

Miten voin perustaa alumniryhmän?
Alumniyhdistys tarjoaa tukea alumniryh-

män perustamiseen. Jos tiedossasi on 

ryhmä alumneja joita kiinnostaa perustaa 

oma alumni ryhmä osana Alumniyhdistystä, 

ota yhteyttä toimistoon 09-191 24494 tai 

alumniyhdistys@helsinki.fi

KONTAKTI FUKSEIHIN 
REHELLISELLÄ RETROILULLA

tuottoisaksi, mistä pelifirmat Rovio ja 
S upercell ovat hyviä esimerkkejä.” 

Joka kuukauden ensimmäinen torstai 
käpistelijät – kuten tietojenkäsittelytietei
lijät itseään kutsuvat – tapaavat virvokkei
den merkeissä Kaisaniemen Kaislaravin
tolassa ja vaihtavat kuulumisia.

”Kyllä siellä muustakin kuin tietotek
niikasta puhutaan, ei me niin nörttejä o lla. 
Sinne voi myös tulla juomaan vain yhde n 
oluen tai muun juoman. Porukka on 
nyt varsin kiireistä. Tyypillinen jäsen on 
30–45vuotias ja vilinää riittää lastenhoi
dossa ja uranteossa.” 

Korkiakoski on luotsannut tktalumne
ja järjestön alusta saakka. Hänen lapsensa 
ovat jo siinä iässä että vaativat hieman vä
hemmän aikaa, mutta työelämäss ä miehen 
kiireet ovat kasvaneet, kun hän on ylennyt 
Tieteen tietotekniikan keskuksen csc:n 
opintohallinnon palveluista vastaavaks i. 
Joten on hyvä aika siirtää viesti kapula 
eteenpäin.

”Toiminta on nyt saatu hyvin liikkeell e. 
Uudessa hallituksessa on hyvä kombo 
koke musta ja uusia jäseniä. Uskon että 
heidän voimin päästään toiminnassa seu
raavalle tasolle”, Korkiakoski sanoo.  

Antti Kivimäki

Alumnijuhla Ravintola Pörssissä 3.10. klo 18 alkaen  

Iltaa vietetään rennossa tunnelmassa hyvän ruoan, juoman 

ja ohjelman merkeissä. Juhlassa viihtyvät kaikkien alojen ja 

ikäluokkien alumnit – varaa siis ilta jo kalenteriisi.

Lisätietoja juhlasta helsinki.fi/alumniyhdistys/alumnijuhla

TULE PITÄMÄÄN HAUSKAA

Tietojenkäsittelytieteen alumni-

yhdistys TKT-alumni ry toimii 

t iiviissä yhteis työssä Helsingin 

y liopiston alumniyhdistyksen 

kanssa lukeutuen sen yhteydessä 

toimiviin itsenäisiin ryhmiin. 
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Joka kuukauden viimeinen tiistai Kris
tiinan ystävät kokoontuvat aamupalal

le kruununhakalaiseen kahvila Qulmaan 
puhumaan sukupuolentutkimukseen liit
tyvistä teemoista.

”Olemme pohdiskelleet, miten suku
puoli vaikuttaa ministerin eron nopeu
teen tai miten pitäisi suhtautua netti
keskusteluun, jossa sukupuo
lentutkimuksesta esitetään 
ä rsyttävän stereotyyppi
siä ajatuksia”, aamiais
ta kohta kolme vuot
ta koordinoinut tasa 
arvo ja moninai
suuskonsultti Malin 
Gustavsson kertoo. 

Kristiinaaamiaisel
la jokainen läsnäolij a 
ensin esittäytyy ja ker
too, jos hänellä on joki n 
tiedotus tai ajatus, mistä 
haluai si keskustella. Kerran eräs ulko
maalainen nainen inspiroi ryhmän kes
kustelemaan siitä, kuinka suomalaiset ver
kostoituvat saunassa ja miksi tällainen on 
ulkomaalaisille vierasta. Useimmiten aja
tuksia vaihdetaan suomeksi ja ruotsiksi. 
Idean ahvenanmaalaissyntyinen Gustavs
son sai, kun Ruotsissa asuessaan seurasi 
vastaavien tapahtumien järjestelyä.

”Aluksi mietittiin myös lounasta tai 
after workia, mutta minusta juuri aamiai
nen mielenkiintoisten ihmisten kanssa 
tarjoaa hyvän alun päivälle.”

”Toki olen itse aamuihminen”, 

G ustavsson naurahtaa, ”minulle sopisi jo 
puoli kahdeksalta, mutta olen taipunut 
puoli yhdeksään.”

Vähimmillään aamiaistajia on ollut kak
si, enimmillään kolmetoista. Useimmill a 
on alumnitausta Helsingin yliopisto n 
ensimmäisestä naistutkimusyksiköst ä, 

kuningatar Kristiinan mukaan 
nimetyst ä Kristiinainsituutis

ta, tai sittemmin nais tai 
sukupuolentutkimuk

sen oppiaineista, mut
ta mukana on ollut 
myös tutkijoita sek ä 
muita tasaarvo
kysymyksien paris
sa työskenteleviä tai 

niistä kiinnostuneita.
”Kun joku esimer

kiksi tuo ilmi tasaarvo
ongelman omassa työpai

kassaan ja asiaa on kommen
toimassa myös alan asiantuntijoita, 

keskustelu käy varsin kiintoisaksi”, Gus
tavsson kertoo.

”Tärkeää on myös, että toiminta pysyy 
mahdollisimman epämuodollisena. Riit
tää, kun ilmaantuu paikalle. Halutessaan 
voi vain kuunnella keskustelua kuin seu
raisi aamutelevisiota.”

Antti Kivimäki

Kristiina-aamiainen joka kuukauden 

viimeisenä tiistaina 25.2. alkaen kahvila 

Qulmassa, Mariankatu 13 b, klo 8.30–9.30. 

Tervetuloa mukaan!

AAMIAISEKSI 
SUKUPUOLENTUTKIMUSTA

Naistenpäivän juhlan teemana on YK:n 

vuosituhattavoitteet vuonna 2014. Juhlassa 

kuullaan perinteinen Helvi Sipilä -luento. 

Vuoden teemasta puhuu Helsingin yliopis-

ton edustajana dekaani  Liisa Laakso. Tilai-

suuden avaa vararehtori Anna Mauranen. 

Puheenvuorojen lisäksi ohjelmassa on 

mm. musiikkia, jota esittää elinvoimainen 

Maailma-kuoro. 

Tarjolla on kuohuvaa juomaa, jonka äärel-

lä voimme vaihtaa kuulumisia, verkostoitua 

ja viihtyä. Voit ottaa ystäväsi mukaan. Ovet 

Helsingin yliopistoon aukeavat kello 15.30  

ja tilaisuus päättyy kello 19. 

Tilaisuuden järjestävät Helsingin yliopis-

to, Helsingin yliopiston alumni ry, Suomen 

UN Women - Finlands UN Women ry 

ja Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinno-

organisationernas Centralförbund ry. Alum-

niyhdistys lahjoittaa esiintyjille Liekki-korun, 

jonka ovat tuotta neet Naisjärjestöt Yhteis-

työssä NYTKIS ja Aarikka Oy. Korun myyn-

nistä saatavalla tuotolla edistetään naisiin 

kohdistuvan väkivallan vastaista työtä.

Helsingin yliopiston päärakennuksen juhlasaliin 
perjantaina 7.3.2014 kello 16.00

Helsingin yliopiston päärakennus, Aleksanterinkatu 5, Helsinki

TERVETULOA VIETTÄMÄÄN  
KANSAINVÄLISEN 

NAISTENPÄIVÄN JUHLAA 

YK:N VUOSITUHATTAVOITTEET 2014 

• Äärimmäisen köyhyyden ja nälän puolittaminen

• Peruskoulumahdollisuuksien takaaminen kaikille

•  Tasaarvon edistäminen ja naisten aseman  

parantaminen

• Lapsikuolleisuuden vähentäminen

• Odottavien äitien terveyden parantaminen

•  HIV/aidsin, malarian sekä muiden tautien  

vastainen taistelu

• Ympäristön kestävän kehityksen turvaaminen

• Globaalin kumppanuuden luominen kehitykselle



JOUKKOMME 
KASVAA
Tämä taulukko kuvaa Alumniyhdistykse n 

jäsenmäärän kasvua. Vuosien 1991–2007  

osalta taulu kossa on käytetty vuosi-

kertomuksissa a nnettuja lukuja. Vuodest a 

2008 alkaen jäseniksi on laskettu vain ne 

henkilöt, jotka ovat suorittaneet kyseisen 

vuoden jäsenmaksun. 

5340
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VUODEN 2016 
TAVOITE  ON 

8 000  
JÄSENTÄ

Sukupuolijakauma 7.1.2014 

35% miehiä

65% naisia 

Ikäjakauma 7.1.2014

≤  29 vuotta:   275 

30–45 vuotta:   1090 

46–65 vuotta:   2085

≥ 65 vuotta:  1616
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TO 17.4.
Birminghamin sinfoniakuoro & HKO
Musiikkitalon konserttisali klo 19.00 
Mannerheimintie 13 a

• Helsingin kaupungin-

orkesterin kevätkauden 

odotettu huippuvierailu 

on maailmankuulun 

Birminghamin sinfonia-

kuoron ensiesiintyminen 

Musiikkitalossa HKO:n 

konsertissa, jonka johtaa 

ylikapellimestari John Storgårds. Produk-

tiossa ovat mukana myös brittibaritoni 

Mark Stone ja Tapiolan kuoro. 

• Illan ohjelmassa kuullaan kolme Suo-

messa harvoin esitettyä kuoro-orkesteri-

teosta: Holstin Hymn of Jesus, Bernstei
nin Chichester Psalms sekä Waltonin 

Belshazzar’n Feast.

• Tervetuloa klo 18.15 illan ohjelman esitte-

lyyn Musiikkitalon parvilämpiössä.

• Konserttiliput (20 € / 15 €) Lippupisteen 

myymälöistä viimeistään 3.3.2014 lippu-

tyypillä: ”HYalumnit” (50 lipun kiintiö)

TI 25.2.
”Nätti tyttö, vähän pehmee”
Ryhmäteatteri klo 19.00 
Helsinginkatu 25

• Johanna Freundlich on ohjannut Venla- ja 

Lea-palkitun Kati Kaartisen uuden, Ryhmä-

teatterille kirjoittaman kantaesityksen. 

• Nätti tyttö, vähän pehmee on olemassa-

oloa pohtiva komedia. Tarinan alla virtaa 

myytti Suomi-neidon vahvuudesta. Kovuus 

ja pehmeys kilpaavat samassa ihmisessä. 

Näytelmä on kupliva kertomus kolmen 

sukupolven naisista, joille ute liaana peilinä 

toimii monikasvoinen mies. 

• Rooleissa: Kaija Pakarinen,  
Minn a S uuronen, Emilia Sinisalo,  
Robin S vartström
• Tervetuloa klo 18.15 illan ohjelman  

esittelyyn teatterin lämpiössä

• Liput (27 €) Lippupalvelun myymälöist ä 

tai teatterista viimeistään 14.2. Alumni-

yhdistyksen varausnumerolla: 7003157  

(40 lipun kiintiö)

TI 11.3.
Vierailu Suomen Pankin uudistetussa  
rahamuseossa klo 16.30 – 17.30
Snellmaninkatu 2

• Rahamuseo 

täyttää 10 vuotta. 

Museon sisältöjä ja 

rakenteita on uu-

distettu, ja museo 

avataan vuoden 

2014 alussa.

• Suomen Pankin rahamuseo esittelee 

r ahan historiaa meillä ja muualla sekä 

Suomen Pankin toimintaa Euroopan 

k eskuspankkijärjestelmässä. Kiertokäynnillä 

esitellään myös Suomen Panki n asemaa ja 

nykytehtäviä osana euro järjestelmää sekä 

suomalaisia maksu välineitä taiteena.

• Ilmoittautumiset maksuttomalle 

m useovierailulle yhdistyksen toimistoon 

sähkö postitse alumniyhdistys@helsinki.fi 

tai p uhelimitse 09-191 24494.  

R yhmään mahtuu 30 yhdistyksen jäsentä.

ALUMNIYHDISTYKSEN 
KULTTUURITREFFIT

TI 13.5.
”Kun kyyhkyset katosivat”
Suomen Kansallisteatterin 
suuri näyttämö klo 19.00

• Raila Leppäkosken ohjaama Kun kyyh-

kyset katosivat pohjautuu Sofi Oksasen 

menestysromaaniin. Koskettava draama 

aikalaiskohtaloista luo järisyttävän kuvan 

Viron traagisesta lähihistoriasta. 

• Tarina sijoittuu kahdelle aikatasolle: toi-

sen maailmansodan saksalaismiehityksen 

ja 1960-luvun neuvostohallinnon kaudelle. 

Totalitarismista toiseen vaihtuvan hallinnon 

vainoharhaisessa todellisuudessa ihmiset 

joutuvat tekemään valintansa mahdotto-

mie n vaihtoehtojen väliltä. 

• Tervetuloa klo 18.15 kuulemaan drama

turgi Eva Buchwaldin esitystä Kansallis-

teatterin toisen parven lämpiössä  

(sisään pääovista klo 18.00 alkaen).

• Liput (33 €) Kansallisteatterin  

lipun myynnistä viimeistään 14.4. 

(avoinna ma–la 9–19 puh. 010 7331 331). 

Alumni yhdistyksen varausnumero:  

51866268369 (50 lipun kiintiö)
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Vuonna 1950 perustettu yhdistys Hel
singin yliopiston professorien rouvat 

ry sai sääntömuutoksen yhteydessä vuon
na 2010 uuden nimen Helsingin yliopis
ton professorien puolisot ry. Yhdistykseen 
kutsutaan vuosittain niitä henkilöitä, joi
den puoliso on nimitetty Helsingin yli
opiston professoriksi. Yhdistykseen kuu
luu noin 160 jäsentä. 

Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää 
esitelmätilaisuuksia, tutustumiskäyntejä 
ja retkiä sekä toimia Helsingin yliopiston 
ja sitä lähellä olevien yhteisöjen parhaaksi. 
Myös professorit kutsutaan mukaan kaik
kiin tapahtumiin.

Yhdistyksellä on Helsingin yliopiston 
rahastoissa oma nimikkorahasto. Sieltä tu
etaan vammaisia opiskelijoita vuosittain. 
Yli 60 vuotta kestäneen toimintansa ai
kana yhdistys on hankkinut mm. rehto
rin kultaiset ketjut ja flyygelin pääraken
nuksen flyygelisaliin. Varojen hankkimi
seksi yhdistys myy adresseja, lyyroja ja 
kortteja. Näitä tuotteita voit jatkossa tie
dustella Alumniyhdistyksen toimistolta. 

Professorien puolisot ry ja Alumniyhdis
tys ovat tehneet sopimuksen kaksoisjäse
nyydestä vuoden 2014 alusta alkaen. Se an
taa professorien puolisoiden jäsenille mah
dollisuuden liittyä kaksoisjäseneksi. Sopi
muksen mukaan Alumniyhdistys ottaa yllä
pitääkseen professorien puolisoiden jäsenre
kisterin ylläpidon, jäsenmaksujen perinnän 
sekä osan tiedotuksesta. M olemmat osa
puolet säilyvät täysin itsenäisinä t oimijoina.

Yhteistyön tavoitteena on tuottaa jäsenill e 
mahdollisimman monipuolisia palveluita. 

Kaksoisjäseninä professorien puolisot saavat 
Alumniyhdistyksen kaikki jäsenedut kuten 
monipuoliset ohjelmat ja retket, Yliopisto
lehden sekä jäsenkortin. Lisäksi kaksoisjä
senet saavat alennuksen jäsenmaksusta.

Toivottavasti mahdollisimman mon i 
Professorien puolisot ry:n jäsen tarttuu 
t ilaisuuteen liittyä kaksoisjäseneksi, sillä  
se avaa uusia mahdollisuuksia.

Kaarina Tikkanen
Helsingin yliopiston professorien puolisot 

ry:n johtokunnan puheenjohtaja

HELSINGIN YLIOPISTON 
PROFESSORIEN PUOLISOT RY 
JA ALUMNIYHDISTYS 2014 

Voit tilata Professorien puolisot 

ry:n adresseja Alumni yhdistyksen 

t oimistosta (tai Profes sorien 

p uolisot ry:n j ohtokunnan jäseniltä) 

alumniyhdistys@ helsinki.fi,  

09-191 24494 ja käyttää niin  

o nnitteluun kuin surunvalitteluun. 

Gaudeamus Kirja & Kahvi 
Kirjojen, kahvin ja ihmisten kohtaamispaikka. Terävää luettavaa ja  
herkullista maisteltavaa Kaisa-talossa upeassa miljöössä! 
Täällä voit tutustua Gaudeamuksen koko tuotantoon.
Vuorikatu 7, 00100 Helsinki, facebook.com/gaudeamus.kirjakahvi

 · www.gaudeamus.fi · Tiedon puolella.  

Gaudeamuksen kirjakevät
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a.Tarjous alumneille. Tilaa suoraan kustantajalta 20 % alennuksella  

ilman postikuluja: tilaukset@gaudeamus.fi.  
Mainitse tilauksen yhteydessä kampanjatunnus HYAL2014. 
Kirjat 20 % alennuksella alumneille myös Gaudeamus Kirja & Kahvista.

 
Immanuel Kant

Puhtaan järjen  
kritiikki

Ilkka Niiniluoto ym. (toim.)
Talous ja filosofia

Timo Penttilä
Oikeat ja väärät 

arkkitehdit
2000 vuotta  

arkkitehtuuriteoriaa

Pirkko Vartiainen ym.
Johtajana kaaoksen 

reunalla
Kuinka selviytyä  

pirullisista ongelmista?

 
Chris Stringer
Vain yksi jäi

Miten meistä tuli  
ainoa ihmislaji

Tapio Markkanen ym. (toim.)
Suomalaisia  

tieteen huipulla
100 tieteen ja  

teknologian saavutusta

 
Outi Hakola, Sari Kivistö & 

Virpi Mäkinen (toim.)
Kuoleman kulttuurit 

Suomessa

 
Arja Rosenholm ym. (toim.)

Naisia Venäjän  
kulttuurihistoriassa

Lisää kevään kirjoja verkkosivuillamme: www.gaudeamus.fi
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A lumniyhdistyksen jäsenmaksu on ollut 30€ 

vuosina 2003–2013. Yhdistys ei siis ole 

korottanut jäsenmaksuaan kymme neen vuoteen. 

Tuona aikana tapahtuneen yleisen kustannusta-

son nousun sekä Yliopisto-lehden ja jäsenkirjeen 

kasvaneet tuotanto- ja postituskustannukset 

pakottivat yhdistyksen vuosikokouksen korotta-

maan jäsenmaksua 6€ yhdistyksen vakavaraisuu-

den turvaamiseksi sekä toimintakyvyn säilyttämi-

seksi ja sen edelleen kehittämiseksi. 

Yhdistyksen jäsenmaksun voi maksaa vuodek-

si, kolmeksi vuodeksi tai ainaisjäsenyyden muo-

dossa. Lisäksi kaksi samassa taloudessa asuvaa 

alumnia voivat käyttää edullista yhteistä paris-

kuntajäsenyyttä. Kummankin alumnin jäsenyys 

on henkilökohtainen, mutta samaan talouteen 

lähetetään vain yksi Yliopisto-lehden vuosikerta 

ja jäsenkirje.

ALUMNIYHDISTYKSEN JÄSENMAKSU

ALUMNIYHDISTYKSEN JÄSENMAKSUMUODOT OVAT

Yksi hlö Pariskunta

Vuosittainen jäsenyys: Yksi vuosi 36 € 52 €

Kolme vuotta 108 € 156 €

Ainaisjäsenyys: Kertamaksu 500 €

Maksaessasi jäsenmaksua viereisellä sivulla 

kuvatun linkin avulla voit lisäksi valita itsellesi 

alumniryhmän tarjolla olevista vaihtoehdoista. 

Voit halutessasi valita useita ryhmiä. Kun va-

litset luettelosta ryhmän, liitetään sinut siihen 

automaattisesti. Mikäli ryhmä on maksullinen ja 

olemme sopineet sen kanssa kaksoisjäsenyydes-

tä – kuten Professorien Puolisot ry tai Savolaisen 

Osakunnan Seniorit ry – voit maksaa kummatkin 

jäsenmaksut verkossa normaalia edullisemmin.

Katso lisätietoa:  

www.helsinki.fi/alumniyhdistys/ryhmat

Nyt voit maksaa jäsenmaksun kaikkien 

Suomessa käytössä olevien pankkien 

tunnuksilla verkossa. Olemme lähettä-

neet sähköpostiisi henkilökohtaisen linkin 

otsikolla ”Henkilökohtainen linkki alum
niprofiiliin”. Maksaminen tapahtuu kuten 

verkkokaupassa maksettaessa henkilökoh-

taisilla tunnuksilla.

Jos jokainen jäsen jolla on s-postiosoite 

(95% jäsenistöstä) käyttää henkilökohtaista 

linkkiä maksamiseen, voimme tarjota lasin 

viiniä jokaiselle AlumniForumin osallistu-

jalle, tilata musiikki-esityksen kirjallisuus-

piiriin ja lisäksi tarjota uuden jäsenedun 

kaikille jäsenille.  

SÄHKÖINEN MAKSAMINEN NYT 
KAIKILLA PANKKITUNNUKSILLA

Käytäthän siis sähköpostitse saamaasi 
linkkiä! Se ei ole yhtään sen hankalampaa 

kuin tilisiirron käyttäminen. Lähetä pyyntö 

”Jäsenmaksulinkkini” osoitteeseen alum-

niyhdistys@helsinki.fi, jos et löydä viestiä 

s-postistasi, niin lähetämme sen uudestaan.  

Tiedotamme loppuvuodesta täsmälleen 

kuinka moni käytti linkkiä ja mitä säästöjä 

näin saatiin aikaiseksi. 

Toivomme niiden jäsenistä, joilla ei ole 

sähköpostia lainkaan, maksavat kuten 

aiemmin tilisiirrolla yhdistyksen Nordean 

tilille ja käyttävät tuolloin laskussa ilmoi-

tettua viitenumeroa, jotta voimme tunnis-

taa maksun oikein.  

ITSENÄISIIN RYHMIIN LIITTYMINEN

Ohjeet maksamisesta on kerätty sivulle www.helsinki.fi/alumniyhdistys/jasenmaksu
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STUDIA GENERALIA

EUROOPPA
Torstaisin klo 17.00–19.00, Port-
hania, luentosali PI (Yliopiston-

katu 3)
Luennot myös verkossa: 
www.helsinki.fi/videot

Luentosarja on kaikille avoin ja 
maksuton. Alustusten jälkeen 
luennoitsijat vastaavat yleisön 

kysymyksiin. 
Lisätietoa: www.helsinki.fi/avoin/

studiageneralia
Twitter: #studiageneralia

Järjestää: 
Helsingin yliopiston 

Avoin yliopisto

Tervetuloa!

6.2. JUURET
Professori Miska Luoto: Jääkauden jälkeen 
Professori Mikael Fortelius: Eurooppalaisen ihmisen alkuperä 
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Kimmo Kontula 

13.2. PERINTÖ
Dosentti Antti Arjava: Antiikin hailea varjo 
Dosentti Eero Huovinen: Teot vai hyveet? 
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Laura Kolbe 
 
20.2. ITÄ JA LÄNSI
Dosentti Heikki Mikkeli: Eurooppalainen identiteetti ja  
Eurooppa-kertomukset 
Professori Markku Kivinen: Eurooppa ja Venäjä 
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Jaakko Hämeen-Anttila 

27.2. VALTTIKORTIT
Professori Liisa Laakso: Eurooppalainen demokratia 
Professori Pia Letto-Vanamo: Oikeus turvanamme 
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Maija Aksela

6.3. TIEDE, TALOUS JA TULEVAISUUS
Johtokunnan jäsen Seppo Honkapohja, Suomen Pankki:  
Euroopan talous: riskejä ja mahdollisuuksia
Professori Kari Enqvist: Tieteen ja teknologian Eurooppa 
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Sari Lindblom-Ylänne
 
13.3. NOUSU, UHO VAI TUHO?
Euroopan tilanteesta keskustelemassa Ulkopoliittisen instituutin johtaja 
Teija Tiilikainen, Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston 
johtaja Juhana Aunesluoma sekä tutkijatohtori Timo Miettinen.  
Puheenjohtajana toimii Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) 
pääsihteeri, FM Katri Korolainen

Kuten aiempinakin vuosina järjestämme yhteistyössä Eurooppalainen 

Suomi ry:n kanssa korkean profiilin paneelin Euroopan parlamentin 

vaaleihin liittyen Yliopiston Juhlasalissa huhtikuussa 2014. 

Tiedotamme ohjelmasta ja ajankohdasta tarkemmin sähköpostitse.

ALUMNIFORUM:

Yhdistyksen jäsenille 
jatkotilaisuus 
Tiedekulmassa.

EUROOPAN 
PARLAMENTIN 

VAALIT
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antaa tutulle alumnille, joka ei vielä ole 

yhdistyksen jäsen mutta on kiinnostunut 

t oiminnastamme. 

Sähköisesti tiedotamme niin koti
sivuillamme www.helsinki.fi/alumni
yhdistys kuin sähköpostiviestein. 

Pyrimme pitämään sähköpostiviestit 

mahdollisimman tiiviinä, jotta voit yhdellä 

silmäyksellä päätellä, onko viesti sinun 

kannalta o lennainen. Viestissä on aina 

linkki sivulle, josta saat lisätietoa. Tunnistat 

yhdistyksen viestit yhtenäisestä ilmeestä, 

jota on esitelty näillä sivulla. 

Sähköpostiviestit tavoittavat luonnolli-

sesti vain ne jäsenistämme, jotka ovat 

ilmoittaneet meille sähköpostiosoit-

teensa. Jos et ole saanut meiltä säh-

köpostiviestiä tammikuun aikana, ei 

meillä ole tiedossa s-postiosoitettasi tai 

Alumniyhdistys lähettää jäsenilleen 

yhden painetun jäsenkirjeen vuoden 

alussa. Sen ohessa l ähetetään jokaiselle 

oma jäsenkortti. 
10 kertaa vuodessa ilmestyvässä 

Yliopistolehdessä tiedotamme niistä 

t apahtumistamme, jotka ovat kaikille 

l ehden lukijoille avoimia. Lehden painos 

on 20 000 kappaletta, joista osoitteel-

lisena j akeluna postitetaan noin 9 000 

kpl – niistä 5 000 Alumni yhdistyksen 

jäsenille. Olemme siis lehden merkittävin 

lukijaryhmä yliopiston henkilö kunnan 

ja opiskelijoiden ohessa (hekin tulevia 

alumneja). 

Kolme kertaa vuodessa yhdistys kertoo 

ajankohtaisista tapahtumista ja eduista 

Yliopistolehden kansiliitteess ä. Liite 

lisätään vain jäsenten lehtiin. Kansi-

liitteet korvaavat erillisen syksyisen 

ohjelmaliitteen ja pitävät tiedotuksen 

aiempaa ajankohtaisempana. Kansi-

liitteen sisäkannessa on osio, jonka voit 

VIESTINTÄ 2014

Vi strävar till att informera våra 

svenskspråkiga medlemmar på 

svenska alltid då det är möjligt. 

Om du fick detta medlemsbrev 

på finska trots att du önskar 

att vi kommunicerar till dig på 

svenska ber vi dig kontakta 

kontoret så att vi kan göra en 

uppdatering i vårt register.

tietomme ovat vanhentuneet. Olethan 

siinä t apauksessa pikaisesti yhteydessä 

meihin. Tietoomme tulee vuoden mittaa n 

erilaisia yhteis työmahdollisuuksia, joita 

tahdomm e jäsenillemme tarjota ja tapah-

tumia j ärjestetään pitkin vuotta. Osa 

uusista yhteistyöavauksista ja tapahtu-

mista vahvistuu niin lyhyellä varoitusajalla, 

että pystymme tiedottamaan niistä vain 

sähköi sesti.  

Yhdistyksellä on myös Facebook–sivu 

jonka löydät hakemalla ”Helsingin yliopis-

ton alumniyhdistys”. Emme käytä sivua 

aktiiviseen tapahtumamarkkinointiin vaan 

annamme sen toimia  alumnien keskinäi-

sen ajatuksenvaihdon alustana.

Toivottavasti tavoitamme sinut sään-

nöllisesti ja sinulle mielekkäällä tavalla 

ja sinä meidät aina tarvittaessa. Viestisi 

toimistolle tai hallitukselle tavoittavat 

meidät kaikkein parhaiten sähköpostitse 

tai puhelimitse. Ilmoittautumiseen liittyvät 

asiat löydät aina kotisivuilta.

Törmäät yhdistyksen viestintään myös eri 

alojen messuilla, ammattilehdissä, ilmoitus-

tauluilla, jäsenetuyhteistyötahojen viestinnäs-

sä, tiedekunnissa ja toivottavasti aika ajoin 

tiedotusvälineissäkin. Lokakuussa lippumme 

liehuu Mustalla merellä. 

Muistathan sinäkin merkitä jäsenyyteesi mah-

dollisiin ansioluetteloihin tai haastattelu a an-

taessasi. Yhdysvalloissa on alumnitoiminnas-

sa pitkään painotettu, että yliopiston brändi 

on osa jokaisen meidän brändiämme. Meidän 

kotiyliopisto on se opinahjo jossa olemme 

opiskelleet – jonka me olemme aikanamme 

valinneet. Sen menestys huippu-yliopistojen 

joukossa – tällä hetkellä sija 76 maailman 

15 000 yliopiston joukossa - heijastuu myös 

meihin, sen alumneihin. Me voimme alumnei-

na tehdä yliopistolle arvokkaan palveluksen – 

vahvistaa sen brändiä kertomalla luontevassa 

yhteydessä, että mekin olemme opiskelleet 

nimenomaan Helsingin yliopistossa. Niin teke-

vät muidenkin huippuyliopistojen alumnit.  

Jäsenkirje Kansiliite Sähköpostiviesti Kotisivu Facebooksivu
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HALLITUS TOIMIKAUDELLA 2014

• Varatuomari Seppo Riski (Hallituksen puheenjohtaja)

• Toimittaja Riikka Haikarainen, Helsingin Sanomat

•  Viestintä- ja markkinointipäällikkö Marianna KankareLoikkanen,  

Helsingin kaupunginorkesteri

• Vararehtori Anna Mauranen, Helsingin yliopisto UUSI
• Tiedetoimittaja ja tietokirjailija Marjo Nurminen
• Ohjelmoija Petrus Repo, Enemy & Sons Oy

• Projekti- ja asiakkuuspäällikkö Walter Rydman, Innofactor Oyj

• Luonnontieteiden kandidaatti Jaakko Suomela
• Kirjailija, journalisti ja psykoterapiaopiskelija Anja Snellman
• Apulaistoiminnanjohtaja Sari Vapaavuori, HelsinkiMissio UUSI
• Asiantuntija Tero Vuori, IQ Benchmarking at Nokia UUSI
• Johtaja Pasi Vuorinen, Pohjola Varainhoito Oy 

 
 
VALTUUSKUNTA TOIMIKAUDELLE 2014

• MLL Jarmo Vaittinen (Puheenjohtaja) 

•  Pääsihteeri Mirjam Kalland, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (1. varapuheenjohtaja)

• Pääjohtaja Petteri Taalas, Ilmatieteen laitos (2. varapuheenjohtaja)

• Johtaja Taina Aaltonen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira UUSI
• Toiminnanjohtaja Arto Aniluoto, Eurooppalainen Suomi ry 

• Johtaja Klaus Cawén, Kone Oyj 

• Kansanedustaja Christina Gestrin UUSI
• Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen, Suomen Kuntaliitto ry

• Intendentti Helena Hiilivirta, Tampere Filharmonia

• Kansanedustaja Mikael Jungner
• Johtokunnan puheenjohtaja Erkki Liikanen, Suomen Pankki

• Asianajaja Tomas Lindholm, Lindholm Wallgren Asianajotoimisto Oy

• Johtaja Susanna Miekkoja, Danske Bank Oyj:n varallisuudenhoito

• Johtajaylilääkäri Kati Myllymäki, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ky. UUSI
• VTM Konsulttiyrittäjä Arto Ojala, AVEPO Oy 

• Toimitusjohtaja Hannu Penttilä Stockmann Oyj

• Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, Helsingin kaupunki 

• Vapaa vaikuttaja, kolumnisti Pekka Seppänen
• Ylijohtaja Timo Tanninen, Ympäristöministeriö UUSI
• Johtaja Teija Tiilikainen, Ulkopoliittinen instituutti 

• Valtiosihteeri Pertti Torstila, Ulkoasiainministeriö

• Johtava ekonomisti Penna Urrila, Elinkeinoelämän keskusliitto

• Apteekkari Hannes Wahlroos, Kauniaisten apteekki

Seppo Riski

 

Yiopistolehti 
seuraa tiedettä 

ja tutkimust a. 

Lehdessä 

maan parhaat 

asiantuntijat 

taustoittavat 

yhteiskunnan 

ilmiöitä. Lehden 
koko vuosikerta 

– 10 numeroa – 

sisältyy Alumniyhdistyksen jäsenmaksuun 

ja postitetaan kotiin kaikille jäsenille.  

Arvo 50€. 

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) tekee 

yhdistyksen jäsenille vuosittain vaihtuvia 
tarjouksia. Jäsenet saavat -10% RSO:n 

kevään 2014 konserttien normaalihintai-

sista kertalipuista sekä alennusta per-

jantaisarjan kausikortista. Kertalippujen 

hinnat (ilman alennusta) 25 / 20 €, 12.3. ja 

13.3. 40 / 30 €. Kamarimusiikki konsertit ja 

koko perheen konsertti (12.4.) 7 €. Lipun 

hintaan lisätään Lippupisteen palvelu-

maksu (Musiikki talossa 1 € / lippu, muissa 

myyntipisteissä 1,50–2,50 € / lippu). Katso 

kevään konsertit RSO:n tiedotteista tai 

yhdistyksen kotisivuilta.

JÄSENEDUT
Alumniyhdistyksen jäsenenä saat 
useita etuja, tässä ajankohtaisimmat: 
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Vijñāna Joogan peruskurssi alumneille. 

Kurssi järjestetään Kruunuhaassa Olo-

tilassa (Maurinkatu 8 – 12). Peruskurssin 

hinta on jäsenille 112€ (normaalisti 140€). 

Ilmoittaudu yhdistyksen kotisivuilla. 

Jäsenet saavat Sanoma Magazinesin  

julkaisujen määräaikaistilauksista 40%. 

Tarjous koskee seuraavia lehtiä: 

•  Aku Ankka 12 kk 52 nroa 70,20 €  

(norm. 117 €)

•  Me Naiset 12 kk 48 nroa 112,90 €  

(norm. 188,20 €)

•  Tiede 12 kk 12 nroa 70,20 € (norm. 117 €)

•  Glorian Koti 12 kk 12 nroa 69,60 €  

(norm. 116 €)

•  Gloria 12 kk 12 nroa 69 € (norm. 115, €)

•  Auto Bild Suomi 12 kk 20 nroa 57,60 € 

(norm. 96 €)

•  Matkaopas 12 kk 8 nroa 46,80 €  

(norm. 78 €)

•  ET lehti 12 kk 20 nroa 79,20 € (norm. 132 €)

•  Glorian Antiikki 12 kk 10 nroa 65,40 €  

(norm. 109 €)

•  Hyvä Terveys 12 kk 14 nroa 71,80 €  

(norm. 119,60 €)

•  MB 12 kk 12 nroa 70,20 € (norm. 117 €) 

Tilaukset tulee tehdä yhdistyksen  

kotisivujen kautta. 

Ulkopolitiikka 
lehden tilauksesta 

jäsenet saavat 

15 %. Vuosikerran 

hinta on jäsenille 

33,15 € (norm. 

39 €). Uutena 

t ilaajana saat 

lisäksi yhden 

vapaa valintaisen 

jo ilmestyneen 

numeron veloituksetta. Tilaukseen si-

sältyy myös digilehti. Lehden voi tilata 

numerosta 09 432 7707, sähköpostitse 

a siakaspalvelu@ulkopolitiikka.fi tai osoit-

teesta www.ulkopolitiikka.fi/tilaa. Mainitse 

tilatessa yhdistyksen jäsenyydestä. 

Lehteä julkaisee Ulkopoliittinen insti-

tuutti, joka järjestää kansainvälisiä suhteita 

ja Euroopan unionia käsitteleviä korkean 

tason keskustelutilaisuuksia ja seminaa-

reja. Instituutti tarjoaa lisäksi yhdistyksen 

jäsenille paikkoja ajankohtaisiin keskus-

telutilaisuuksiin. (Katso tapahtumaliite.) 

Voit ilmoittautua mukaan tilaisuuksiin 

y hdistyksen kotisivuilla. 

Jäsenet saavat Helsingi n yliopiston  

Koulutus- ja kehittä miskeskus  

Palmenian kursseista kurssi kohtaisia  

alennuksia joista tiedotamme sähkö-

postitse kevään aikana. 

Jäsenet saavat Gaudeamu s Kirja &  
Kahvissa (Vuorikatu 7) Gaudeamuksen 
kustantamista teoksist a 20% sekä sähkö-

postilla (tilaukset@ gaudeamus.fi) tilatuista 

teoksista -20% sekä toimituksen postitse 

ilman kuluja. Jäsenten tulee esittää jäsen-

kortti kaupan yhtey dessä. Pyydä koodi-

sana sähköpostitilausta varten yhdistyksen 

toimistolta. 

Jäsenet saavat vuonna 2014 e rityiskutsuja 
sekä alennuslippuja neljään Svenska  
Teaternin näytökseen. 

Alumneille  

on v arattu  

40 paikkaa  

10.3. kello 18  

kun FORK goes  
Backstage.

Maailman  

mahtavin  

a capella ryhmä tarjoaa koko illan shown 

Svenska Teaternissa!

Aikuiset 42€, opiskelija/lapsi/eläkeläinen/

työtön 35€. Mainitse lippua lunastaessasi 

että olet alumni niin kassa osaa sijoittaa 

meidät vierekkäin. 

Meille on myös varattu 40 paikaan 

n äytelmään Kappan 10.4. kello 18. 
Esa Leskisen ja Sami Keski-Vähälän komedia 

perustuu Nikolai Gogolin saman nimiseen 

absurdiin novelliin. Ohjaus ja lavastus: Mitja 

Sirén. Kuusi näyttelijää ja noin 80 roolia... 

Alumniyhdistyksen jäsenet saavat ennen 

13.3. varatun lipun erikoishintaan 26€.  

Mainitse oston yhteydessä että olet alumni.

JÄSENEDUT
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Hyvin käynnistynyt alumniliikunta yhteis-

työssä UniSportin kanssa jatkuu vuonna 

2014. Tarjolla on sekä jo hyväksi todetut 

vanhat, että uudet lajit ja ajankohdat. 

Kaikki uudet ilmoittautumiset niin vanhoille 

kuin uusille kursseille tulee tehdä yhdistyk-

sen k otisivuilla. Kun kurssien ajankohdat 

tarkentuvat tiedotamme niistä s-postitse 

kaikille jäsenille. 

Jatkoa suosikeille

Suosittu pilateksen peruskurssi saa jatkoa 

ensimmäisen kurssin päätyttyä helmikuun 

lopussa. Jos tahdot tulla mukaan kurssille, 

olet erittäin tervetullut – ilmoittaudu mu-

kaan yhdistyksen kotisivuilla.  

Alumnien kuntosaliryhmä jatkaa oma-

toimisesti kuntosalikäyntejä keskusta-

kampuksella keskiviikkoisin kello 12–13 

ohjauskurssin päätyttyä. Ota yhteyttä 

toimistoon mikäli ajankohta sopii sinulle ja 

tahdot osallistua – meitä on kiva porukk a 

koolla eri-ikäisiä ja eri alojen alumneja.  

Ryhmälle on luvassa ylimääräinen ohjaajan 

tekemä seurantakerta myöhemmin keväällä 

jolloin voimme palauttaa mieleen miten 

liikkeet pitikään oikeasti tehdä...  

Ensi syksynä käynnistetään uusi kunto
saliryhmä, johon voi ilmoittautua yhdis-

tyksen kotisivuilla. Tämä ryhmän jäsenillä 

on mahdollisuus tehdä kuntotesti kurssin 

alussa ja halutessaan kehittymistä voi 

seurata uuden testin muodossa. Parhaiten 

edistynyt palkitaan – tietenkin! 

Uusina lajeina spinning, fitball  
ja paritanssikurssi 

Hikeä ja kuntoa ei säästellä kun alumnien 
spinningtunnit käynnistyvät huhtikuussa 

2014. Aloita aamulla energisesti, saat voi-

maa työpäivääsi!  

’Spin perus’ –kurssi on aloittelijoille suo-

siteltava peruskestävyyttä kehittävä tunti, 

jolla on tavoitteena hengästyä uupumatt a. 

Tunti on vaihteleva, mutta rauhallinen. 

Tunnilla ei ole pitkiä rankkoja nousuja eikä 

spurtteja. Tunti sopii myös kuntoilijan hi-

koiluhetkeksi, urheilijan peruskuntokauden 

kulmakiveksi ja himoliikkujan palauttavaksi 

treeniksi. Mikäli kurssi on menestys jatkam-

me syksyllä ’Spin tasasyke’ –kurssilla, joka 

on reipastahtinen vauhtikestävyyttä kehit-

tävä tunti, jolla pyritään löytämään sellainen 

syketaso, jolla tunnista selviää huilaamatta.

Onko sinun nurkissa sellainen iso jumppa-

pallo, ns. fitball, jota ei tule käytettyä? Nyt 

on aika verestää vanhoja oppeja ja oppia 

uusia niksejä kun alumnien fitballkurssi 
käynnistyy. Tämän tunnin aikana syvät 

vatsa-  ja selkälihakset joutuvat töihin. Tun-

nilla ei tehdä askelsarjoja. Tunti sopii sekä 

aloittelijoille että kokeneille kuntoilijoille.

Ja sitten on aika myös pyyhkiä pölyt 

tanssikengistä ja houkutella pari mukaan 

alumnien paritanssikurssille keväällä 2014. 

Kurssin vetäjä on yliopiston pitkäaikaisen 

tanssiopettajan Sirpa Koiviston valitsema. 

Luvassa hauskaa pyöritystä! Pareja ei tar-

vitse vaihtaa tunneilla – jokaisella tulee siis 

olla omansa mukana. 

Tarkista yksityiskohdat ja ilmoittaudu 
m ukaan yhdistyksen kotisivuilla  
www.helsinki.fi/alumniyhdistys

Erityiskurssien lisäksi voit Alumni-

yhdistyksen jäsenenä ostaa 

U niSportin kausikortin poikkeuk-

sellisen edullisesti. Saat esimerkiksi 

-20% alennuksen hintaryhmästä 

”muut” 1 kuukauden kausikortista, 

jonka normaali hinta on 76 €. 

Kortilla olet oikeutettu osallistu-

maan UniSportin tarjoamaan 

r yhmäliikuntaan, yleisiin palloilu-

vuoroihin ja harjoittelemaan kunto-

salilla kuudella kampuksella: keskus-

tassa, Kumpulassa, Meilahdessa, 

Otaniemessä, Töölössä sekä Viikissä. 

Ryhmä liikunta sisältää kymmeniä 

erilaisia lajeja aina BODYPUMP®:sta 

kahvakuulaan ja joogasta salsaan – 

tunteja on tarjolla joka päivä aikai-

sesta aamusta myöhäiseen iltaan. 

Valitse omat lajisi osoitteessa  

www.unisport.fi – ylhäällä vasem-

massa laidassa olevan ”Ryhmälii-

kunta ja kuntosali” painikkeen avulla 

ja ota kortti käyttöön. Alennuksen 

saat kausikorttia ostaessasi Alumni-

yhdistyksen jäsenkorttia esittämällä. 

UniSport järjestää lisäksi vuosit-

tain kymmenittäin erilaisia kursseja, 

kuten keho ja mieli –kursseja, tanssi-

kursseja, yleisurheilua sekä esi-

merkiksi kuntonyrkkeilyä joista saat 

myös alennusta. Tarkempaa tietoa 

saat osoitteesta www.unisport.fi 

o ikean alalaidan kampuskohtaisista 

linkeistä.

JÄSENEDUT
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Yhdistyksen jäsenet saavat 20% alennuk
sen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
kirjoista myymälässä ja verkkokaupass a. 

Jäsenten tulee esittää myymälässä 

Alumniyhdistyksen jäsenkortti. Verkko-

kirjakaupassa www.finlit.fi/kirjat alennuk-

sen saaminen edellyttää rekisteröitymistä 

asiakkaaksi ryhmään ”HY Alumniyhdistys” 

kyseisillä sivuilla. 

Ajankohtaiset tiedot jäseneduista  
aina yhdistyksen kotisivuilla  
www.helsinki.fi/alumniyhdistys/jasenedut

JÄSENKORTTI
MEDLEMSKORT

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

Ylioppilaslehti on maailman vanhin ja 

laaja levikkisin suomenkielinen opiskelija-

lehti. Aluminit voivat t ilata Ylioppilas
lehden vuosi kerran (8 numeroa)  
30% alennuksella hintaan 19,90 €  

(norm. 28,50 €). Tilaukset osoitteeseen: 

outi.anttila@hyy.fi. Ilmoita t ilatessasi,  

että olet Alumniyhdistyksen jäsen sekä 

nimesi ja postiosoitteesi.

Alumniyhdistyksen jäseneksi liityt osoitteessa www.helsinki.fi/alumniyhdistys  
tai ottamalla yhteyttä toimistoon. Kaikki Helsingin yliopistossa tutkintooikeuden 

saaneet, siellä tutkimustyössä olleet sekä työsuhteeseen kiinnitetyt ovat alumneja.
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