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Alumniyhdistys tarjoaa jäsenilleen 
mahdollisuuden niin löytää uudelleen vanhat 
hyvät ystävät kuin osallistua yliopiston 
elämään ja sen menestyksen rakentamiseen. 
Yhdistys on elinvoimainen ja alati vahvistuva 
yhteisö, Helsingin yliopiston strateginen 
kumppani ja tärkeä osa yliopistoperhettä. 
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neljännesvuosisata on vierähtänyt 
kuin siivillä. Vastikään perustettu 

Helsingin yliopiston seniorit ry viettää 
tänä vuonna 25-vuotisjuhlaansa juur i 
sellaisena laajana ja monipuolisena 
alumniyhteisönä kuin mitä sen perusta-
jajäsenet vuonna 1990 toivoivat. Yhdis-
tys on ollut uraauurtava alumni toimija 
Suomessa. Sen monipuolinen toiminta 
kestää kansainvälisenkin vertailun.

Nyt yliopistomme 375-juhlavuonna 
Helsingin yliopiston alumniyhdistys 
tuhansine jäsenineen ja lukuisine itse-
näisine ryhmineen on osaltaan mukana 
levittämässä ilosanomaa korkeakoulum-
me saavutuksista ja valoisasta tulevai-
suudesta kaikille yliopiston ystäville.

Kun Alma Materimme vietti 
350-vuotisjuhliaan, ei sillä ollut  
yliopiston kaikkien oppialojen alum-
neista koostuvaa yhdistystä tukenaan. 
Osakuntasenioritoiminta sekä monet 
viralliset ja vähemmän viralliset alum-
niyhteisöt olivat toki jo vuosikymmen-
ten ajan varmistaneet, että yliopistolla 
oli vankat ystävä- ja tukijoukkonsa. 
Nämä yhteisöt ovat edelleen voimis-
saan ja tärkeä alumnien ydinjoukko, 
jonka toimintaa Alumniyhdistys  
h aluaa tukea kaikin tavoin.

 Alumniyhdistys on kasvanut  
pienehköstä yhdistyksestä laajaksi    
yhteisöks i, jonka jäsenet toimivat päi-
vittäin niin nykyisten kuin aiempien 

25 vuOTTa aKaTEEmisTa  
YhTEisöLLisYYTTä

Spei Suae patria dedit –  
vallataan Ylioppilas talo 23.5.!
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opiskelijoiden ja yliopiston työntekijöi-
den hyväksi täysin pro bono. Yksi pos-
tittaa kutsuja, toinen toimii mentorina, 
kolmas luennoi tohtorikoulutettaville, 
neljäs auttaa juhlien plaseerauksessa, 
viides suunnittelee alumnitapahtumia. 
Vapaaehtoistyötä tehneitä alumneja on 
satoja, ja yhdistys haluaa kiittää heitä 
kaikkia.

Yhdistyksen jäsenistö muodostuu 
laajasta kirjosta eri aloilla työskentele-
viä ihmisiä, mikä on suuri voimavara 
alumnitoiminnalle. Monitieteisyys ja 
monipuolisuus ovat myös yliopistomme 
rikkaus ja vahvuus. Päivittäisessä alum-
nitoiminnassa pyrimmekin tarjoamaan 
avoimen ja vuorovaikutuksellisen tie-
teen ja käytännön kohtaamispaikan.

Osana yliopistoperhettä Alumni-
yhdistys osallistuu 375-juhlavuoden 
toteuttamiseen aktiivisesti tukien 
yliopiston juhlavuodelle asettamia 
ta voitteita. Vuoden mittaan jäsenis-
töllemme on tarjolla useita mahdol-
lisuuksia osallistua. Laajasta juhla-
vuosiohjelmasta löytyy jokaiselle 
jotakin.

Haluan kutsua kaikki alumnit  
mukaan viettämään tiedon, tieteen ja 
yhteistyön juhlavuotta kanssamme. 
Alumnina olet erityisen tervetullut 
juhlavuoden tapahtumiin, tämä on 
meidän – koko laajan yliopistoperheen 
– juhlavuotemme.

toiminnanjohtaja, Fm pia Österman

hELsingin YLiOpisTOn sEniOriT rY:n Tunnus

senioriyhdistys valitsi 1991 tunnuksekseen perinteisen akateemisen, 
1700-luvulta lähtien yliopistoelämän symboliksi vakiintuneen  
lyyran. yhdistyksen lyyra on piirretty 1800-luvun ylioppilasuniformun 
kaulusnapin lyyran mukaan. kullattuja nappeja säilytetään helsingin 
yliopiston museossa. seniorien lyyra täydentää tällä tavoin historial-
lista, helsingin yliopistosta lähtöisin olevaa ja koko maassa tunnettua 
lyyrasymbolien valikoimaa; ylioppilaslakin lyyra, maisterinsormusten 
ja tohtorinhattujen lyyrat sekä helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 
vuosisadanvaihteen henkeen tyylitelty lyyra. 
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1990
Helsingin yliopiston 350-vuotisjuhlien yliairu-
ena toimi dosentti Päivi Setälä, jonka kanssa 
Timo ja Sinikka Sahi olivat alkuvuodesta 
lähtien käynyt keskustelua yliopiston entisten 
opiskelijoiden yhdistyksen perustamisesta ame-
rikkalaisen mallin mukaan (tai oikeastaan siitä 
puutteesta, ettei Helsingin yliopistolla ollut ko. 
yhdistystä ja sen tuomaa tukea yliopistolle). 
Päivi Setälän ajatus oli, että yhdistyksen perus-
taminen voitaisiin käynnistää 350-vuotisjuhliin 
liittyvän seniorijuhlan yhteydessä. Sovittiin 
etukäteen, että juhlassa käytetään asiasta kol-
me puheenvuoroa: professori Erkki Salonen, 
kansleri Ernst Palmén ja dosentti Timo Sahi.

Seniorijuhlaa vietettiin Vanhalla ylioppilas-
talolla 13.9.1990. Professori Erkki Salonen  
ehdotti ”esiin tulleiden toiveiden pohjalta, että 
me Helsingin yliopiston entiset kasvatit päättäi-
simme liittyä yhdeksi järjestäytyneeksi sisarus-
joukoksi, joka yliopiston johdon tukena tahtoo 
osaltaan olla valtaamassa ja turvaamassa Hel-
singin yliopistolle paikkaa maailman 50 parhaan 
yliopiston joukossa.” Kansleri Ernst Palmen 
kannatti ajatusta. Ylilääkäri Timo Sahi lupasi 
Tavastia ry:n puolesta kutsua neuvottelukoko-
uksen koolle ja viedä asiaa eteenpäin.

Tavastia ry kutsui neuvottelukokouksen 
koolle Hämäläis-Osakuntaan 15.10.1990. Läsnä 

KaTsauKsia  
aLumni YhdisTYKsEn 

hisTOriaan

yhdistyksen ensimmäinen hallitus kuvattuna senioritansseissa 13.9.1991. takarivi vasemmalta: 
hallintoneuvos, yot N. Seppo Koskinen, Fm Katriina Bärlund, lkt, dosentti timo Sahi, Vtt 
Jaakko J. ranta-Knuutila, Vtt, dosentti Martti Häikiö. eturivi vasemmalta: Fm raija Similä, 
hll elina Kotiranta, Fk, logonomi Marsa Bäck ja mmm Satu Sasi. kuvasta puuttuvat hallituk-
sen jäsenet varatoimitusjohtaja Kalle Justander, Ft Laura Kolbe ja Vtm Stig-Björn Nyberg.
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oli 14 henkeä, jotka edustivat yhdeksää osa-
kuntien senioriyhdistystä. Kokouksessa luo-
tiin suuntaviivat perustettavalle yhdistyksel-
le. Jatkovalmistelua varten valittiin työryhmä 
puheenjohtajana Timo Sahi ja jäseninä Arto 
Alaspää, Marsa Bäck, Antti Kotiranta ja 
Erkki Salonen. Työryhmän tehtävänä oli laatia 
esitys yhdistyksen säännöistä, hallinnosta ja 
organisaatiosta sekä kutsua perustava kokous 
koolle. Työryhmä kävi esittelemässä asian yli-
opiston rehtori Päiviö Tommilalle 12.11.1990.

Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 
4.12.1990 yliopiston pienessä juhlasalissa. 
Läsnä oli 171 henkeä. Puheenjohtajana toimi 
Timo Sahi ja sihteerinä Marsa Bäck. Helsin-
gin Yliopiston Seniorit – Helsingfors Uni-
versitets Seniorer perustettiin yksimielisellä 
päätöksellä. Yhdistyksen puheenjohtajak-
si valittiin valtiopäiväneuvos Elsi Hetemä-
ki-Olander, varapuheenjohtajiksi kirjalli-
nen johtaja Jorma Kaimio ja kansanedustaja 
Ilkka-Christian Björklund. Yhdistyksen 
hallitukseen valittiin 12 henkeä. Hallitus va-
litsi myöhemmin puheenjohtajaksi Timo Sa-
hin ja varapuheenjohtajaksi Martti Häikiön. 
Kokouksen jälkeen yliopiston rehtori Päiviö 
Tommila saapui esittämään tervehdyksensä 
perustetulle yhdistykselle.

 

1991 
Yhdistyksen toiminta käynnistyi reippaasti. 
Aluksi tärkeimpänä tehtävänä oli yhdistyk-
sen tunnetuksi tekeminen. Tietoa yhdistyksen 
perustamisesta ja tarkoituksesta levitettiin laa-
jasti mm. akateemisten järjestöjen jäsenlehtien 
ja osakuntien senioriyhdistysten välityksellä. 
Tiedote lähetettiin kaikille yliopiston 350-vuo-
tisjuhliin kutsutuille ja v. 1990 promovoiduil-
le ja sitä jaettiin vuoden aikana tiedekuntien 
publiikeissa. Otava lupautui painamaan yh-
distyksen esitettä 3000 kpl. Puolessa vuodessa 
yhdistyksessä oli yli 700 jäsentä, vuoden 1991 
lopussa 849 jäsentä. Jäsenistä 75 % oli pääkau-
punkiseudulta (vuonna 2015 79%).

Yhdistys sai yliopistolta 20 000 markan 
käynnistysavustuksen, jonka se myöhemmin 

maksoi yliopistolle takaisin. Vuoden lopulla 
yliopisto luovutti yhdistyksen käyttöön hal-
lintorakennuksesta toimistotilan sekä antoi 
puhelin- ja toimistokoneiden käyttöoikeuden 
korvauksetta. 

Yhteyttä yliopistoon pidettiin mm. siten, 
että yhdistyksen jäsenmaksuun kuului Yli-
opistolehti, jossa informoitiin yhdistyksen 
toiminnasta. Yhdistyksen jäsenille ryhdyttiin 
järjestämään tutustumiskäyntejä yliopiston 
laitoksille ja mm. yliopiston museoon. Oi-
keusministeriö hyväksyi 14.8.1991 yhdistyksen 
merkittäväksi yhdistysrekisteriin nimellä Hel-
singin Yliopiston Seniorit, ruotsiksi Helsing-
fors Universitets Seniorer. 

Seniorijuhla pidettiin Vanhalla ylioppilas-
talolla 13.9.1991. Vuoden senioriksi valittiin 
oikeusministeri Hannele Pokka, joka sai tun-
nukseksi vuoden ajaksi Hanna Katri Hete-
mäen suunnitteleman senioriviitan. 

Yhdistykselle valmistui oma tunnus (logo), 
jonka suunnitteli fil.lis. Rainer Knapas. Aihe 
siihen löytyi Yliopiston museossa olleesta opis-
kelijan puvun napissa olleesta lyyrasta. Yhdis-
tyksen osa-aikaiseksi sihteeriksi valittiin valt.
yo. Kirsti Kaskikari.

1992
Yhdistyksen hallitus linjasi, että yhdistyk-
sen yksi tärkeä tehtävä edistää Helsingin 
yli opiston asemaa yhteiskunnassa. Yhdistys 
 pystyy vaikuttamana parhaiten, jos sillä on 
paljon jäseniä, pidettiin mahdollisena jopa 
10 000 jäsentä.

Yhdistyksen 24-jäseninen valtuuskunta 
aloitti toimintansa. Se piti 2.4.1992 ensim-
mäisen kokouksensa, jossa yliopiston rehtori 
Risto Ihamuotila alusti yliopiston tehtävästä 
ja toiminnasta. Valtuuskunnan syyskokous pi-
dettiin Eduskunnassa teemana Helsingin yli-
opiston asema ja haasteet. Kokoukseen osallis-
tui kutsuttuna myös 8 kansanedustajaa.

Yhdistys antoi kannanoton, jossa se vastusti 
Opetusministeriön työryhmän esitystä lak-
kauttaa Helsingin yliopiston hammaslääke-
tieteen laitos. Kannanotto lähetettiin opetus-
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ministerille sekä saatettiin yliopiston rehtorin 
tietoon ja julkisuuteen. 

Yhdistys perusti Helsingin Yliopiston Senio-
rit ry:n Tukirahaston tilinpäätöksen ylijäämästä 
50 000 markan peruspääomalla. Ensimmäisiä 
stipendejä varten kerättiin yrityksiltä lahjoi-
tuksia. Rahaston nimi muutettiin myöhemmin 
Alumnirahastoksi. Tukirahaston tarkoituksena 
oli Helsingin yliopistossa harjoitettavan tutki-
mus-, sivistys-, opetus- ja kasvatustoiminnan 
tukeminen yhdistyksen hallituksen päätöksellä. 

Yhdistys teki yliopiston kanssa sopimuk-
sen, jonka perusteella yhdistys sai oikeuden 
yliopiston tunnusten käyttöön myyntituotteis-
saan, joiden tuotolla kartoitettiin tukirahaston 
pääomaa. Yhdistyksen ehdokas, varatuomari 
Juha Korppi-Tommola valittiin Helsingin 
yliopiston säätiön asiamieheksi, mikä vahvisti 
senioriyhdistyksen ja säätiön/Helsingin yli-
opiston yhteistyötä. 

Yliopiston historian harrastuspiiri ja vanho-
jen tanssien harrastuspiiri aloittivat toimin-
tansa. Professori Matti Klinge piti historian 
harrastuspiirissä kolme luentoa yliopiston 
historiasta. Lisäksi harrastuspiiri vieraili La-
pinlahden sairaalassa ja Lääketieteen historian 
museossa. Yhdistys järjesti tutustumiskäynnin 
hammaslääketieteen laitokseen, eläintieteen 
laitokseen ja koe-eläinlaboratorioon, teologi-
seen tiedekuntaan, maatalous-metsätieteelli-
seen tiedekuntaan ja yliopiston täydennyskou-
lutuskeskukseen. Käynteihin osallistui 5–40 
yhdistyksen jäsentä.

Vuorineuvos Yrjö Pessi valittiin vuoden se-
nioriksi seniorijuhlassa, joka pidettiin Vanhal-
la ylioppilastalolla 18.9.1992. Juhlassa yhdistys 
luovutti yliopistolle 10 000 markan avustuk-
sen yliopiston tiedotustoiminnan tukemiseen, 
mikä osaltaan mahdollistaisi Yliopistolehden 
lähettämisen yhdistyksen jäsenille. 

Filosofian lisensiaatti Rainer Knapaksen 
suunnittelema yhdistyksen standaari ja rinta-
merkki otettiin käyttöön. Yhdistys päätti jär-
jestää kyselyn, jossa tiedustellaan yhdistyksen 
jäseniltä ajatuksia yhdistyksen toiminnasta ja 
sen kehittämisestä. Vuoden lopussa yhdistyk-
sen jäsenmäärä oli 1024.

1993 
Yhdistys järjesti kaksi yleisölle vapaata esi-
telmätilaisuutta. Keväällä aiheena oli ”Onko 
Suomella omaa markkaa vuonna 2000” 
esitelmöitsijöinä professori Seppo Honka-
pohja, professori Kirsti Rissanen ja rahoi-
tusjohtaja Kirsi Sormunen. Syksyllä aihe oli 
”Karjala: menneisyyden myytti – tulevaisuu-
den uhka vai toivo” esitelmöitsijöinä profes-
sori Hannes Sihvo, valt.tri Pekka Visuri ja 
ympäristöministeri Sirpa Pietikäinen. Tilai-
suuksissa oli 50–60 kuulijaa.

Taloustutkimus Oy toteutti yhdistyksen 
jäsentutkimuksen. Tutkimus osoitti, että 
yhdistyksen jäsenkunta on melko iäkästä 
pääkaupunkiseudulta: 41 % eläkeläisiä ja 54 % 
helsinkiläisiä. Kiinnostavimpina toiminnan 
muotoina pidettiin luentotilaisuuksia ajankoh-
taisista aiheista, tutustumiskäyntejä ja teema-
päiviä. Vastaajista 61 % katsoi, että Helsingin 
yliopistoa on tuettava että sen taso säilyy. 53 % 
vastaajista katsoi, että yhdistyksen toiminta oli 
vastannut odotuksia tai ylittänyt ne. 

Yhdistys osallistui yliopiston rehtorin 
käynnistämiin lamatalkoisiin kannustamal-
la yhdistyksen jäseniä ja heidän yrityksiään 
ilmoittamaan opiskelijoille tarkoitetuista 
avoimista työpaikoista ilmaiseksi Yliopisto- 
lehdessä. 

Yhdistys osallistui Helsingin yliopiston 
ylioppilaskunnan käynnistämään kummi-
perhetoimintaan ulkomaisille opiskelijoille. 
Yhdistys osallistui osakuntien 350-vuotisjuh-
lakeräykseen Helsingin yliopiston kurssikirja-
lainaamolle. Yhdistys järjesti jäsenhankinta-
kilpailun, jonka voitti Marsa Bäck. 

Seniorijuhla järjestettiin 17.9.1993 yhteis-
työssä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 
kanssa, joka täytti samana vuonna 125 vuotta. 
Vuoden senioriksi kutsuttiin kasvatustietei-
den tohtori Liisa Joronen. 

Vuoden lopulla allekirjoitettiin sopimus 
Oy Gaudeamus Ab:n kanssa yhdistyksen 
myyntituotteiden myynnistä Gaudeamuksen 
kaupoissa.

timo Sahi
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1994
Yhdistys järjesti ensimmäisen 
seniorimatkan Tallinnaan ja 
Tarttoon marraskuussa.  
Matkalla tutustuttiin Tarton  
yliopiston toimintaan ja Viron 
historiaan vasta uudelleen it-
senäistyneessä naapurimaassa. 
Yhdistyksen kirjallisuuspiiri 
aloitti toimintansa 7.3. vetä-
jänään FT Ritva Sievänen- 
Allèn. Piiri saavutti heti suu-
ren suosion. Yhdistys järjesti 
esitelmätilaisuuden; Euroopan 
Unionin uusi koulutus ohjelma.

1998
Alumnit tekivät vierailun 
keväällä avattuun nykytai-
teen museoon Kiasmaan, 
yliopistomuseoon Arppea-
numiin ja Tvärminnen 
tutkimusasemalle, jossa 
tutustuttiin biotieteiden 
kenttäopetukseen ja tutki-
mukseen. Yhdistys osallis-
tui myös Maamme-laulu 150 
vuotta -juhlakonserttiin. 
Loppuvuodesta Vuoden 
Alumnina juhlittiin Jorma 
Ollilaa ja kuultiin joulu-
konsertti Suloäänet enkelten.

1995
Yhdistys alkoi tukea opiskelijoita stipendeillä. 
Sitä varten Tukirahaston (myöhemmän Alumni-
rahaston) pääomaa kartoitettiin yritysten lahjoi-
tuksilla. Yhdistys päätti myös tuottaa yliopiston 
liekki-logolla varustettuja tuotteita, joista saadut 
tuotot lahjoitettiin opiskelijakirjastolle. Syksyn 
pienoisseminaarissa keskusteltiin aiheesta Kuka 
pelkää tilastotiedettä. Seminaarissa hahmoteltiin 
tieteen autonomian, yrityselämän tarpeiden ja 
tutkimusrahoituksen välisiä rajapintoja.

1996
Yhdistys tiivisti yhteistyötään yli-
opiston johdon kanssa. Samalla 
toteutettiin suuri jäsenhankin-
takampanja, joka kaksinkertaisti 
yhdistyksen jäsenten määrän; lop-
puvuodesta 2582. Yhdistys järjesti 
Keskustelutilaisuuden aiheesta 
Kenelle kuuluu äänioikeus. Yhdis-
tyksen jäsenille järjestettiin mah-
dollisuus kuulla Helsingin kaupun-
ginorkesterin esitys Finlandia-talolla 
ja tavata orkesterin jäseniä esityk-
sen jälkeen. Jäsenistön konsertti-
vierailuperinne on jatkunut jo 
kaksi vuosikymmentä yhteistyössä 
hko:n kanssa.

1997
Keskustelutilaisuudessa Hyvin-
vointimme edellytykset hyvin-
vointia tarkasteltiin niin oikeu-
dellisesti kuin elinkeinoelämän 
näkökulmasta. Kirjallisuuspiiri 
toimi aktiivisesti ja vierailevana 
kirjailijana kävi muun muassa  
Antti Tuuri. Yhdistys järjesti 
myös yliopiston pääkirjaston ja 
Helsingin yliopiston professo-
rien rouvat ry:n kanssa hyvän-
tekeväisyystilaisuuden nimeltä 
Venetsian karnevaalit – Sibelius 
kotiin. Karnevaalin tarkoitukse-
na oli hankkia varoja Sibeliuksen 
nuottikirjoitusten ostamiseksi 
ulkomailta.

1995

1994 19981996

1997
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1999
Vuosituhannen lopussa yh-
distyksen nimi muutettiin 
vastaamaan kansainvälises-
ti vakiintunutta käytäntöä 
muotoon Helsingin yliopiston 
alumni ry – Helsingfors uni-
versitets alumner rf. Yhdistys 
järjesti tapahtuman Työn-
haku Internetissä ja Eurooppa 
uudelle vuosituhannelle – Suo-
mi unionin puheenjohtajana. 
Yhdessä Yliopisto-lehden 
kanssa järjestettiin huhti-
kuussa matka Venetsiaan  
tutustumaan kaupungin  
historiaan ja arkkitehtuuriin.

2001
Yhdistys järjesti Studia Alum-
norum -luentosarjan, jos-
sa käsiteltiin muun muassa 
kulttuuria osana arkea sekä 
aina ajankohtaista yliopiston ja 
muuttuvan työelämän suh-
detta. Helmikuussa alumnit 
pääsivät nauttimaan opiskeli-
joiden toteuttamasta Donizetin 
Lemmenjuoma -oopperasta ja 
maaliskuussa Helsingin yliopis-
ton professorien rouvat ry:n 
järjestämistä flyygelitanssiai-
sista. Syyskuussa seurattiin Yli-
oppilaskunnan laulajien tango-
konserttia Ylioppilastalolla. 
Marraskuussa Alumnijuhlaan 
osallistui kaikkien aikojen  
ennätysyleisö, yli 200 alumnia.

2003
Alumniyhdistyksen jäsenet 
osallistuivat Studia Gene-
ralia ja Studia Medicina 
-luento sarjoihin, joissa käsitel-
tiin muun muassa kansallisen 
historian ja identiteetin suh-
detta sekä rasvatauteja. Vie-
railuja tehtiin muun muassa 
Heurekaan ja Kristiina-ins-
tituuttiin. Syyskuussa alum-
nit olivat tutkijakollegiumin 
vieraana. Vuoden aikana yh-
distys järjesti Alumniklubeja 
viinitupa Gustus & Veras-
sa sekä Studia Alumnorum 
-luen tosarjan. Syksyllä yhdis-
tyksen jäsenistö suuntasi Pie-
tariin tutustumaan kaupun-
gin 300-vuotiseen historiaan. 

2000 2002

1999 2001 2003

2000 
Yhdistys järjesti seminaarin Ylioppilas-
kunnan ja Yliopiston rekrytointipalveluiden  
kanssa naisten työllistymisessä ja uralla  
etenemisessä kohtaamista esteistä. Syksyn 
Alumni juhlassa Vuoden Alumniksi nimettiin 
Tarja Halonen. Vuoden aikana pohdittiin 
työssä jaksamista, Itämeren asiaa ja tutustut-
tiin A.E. Nordenskiöldin karttakokoelmaan.

2002
Alumnit kutsuttiin yliopiston 
järjestämän Studia Generalia 
-luentosarjaan jonka teema oli 
Kenen Suomi? Yhdistys järjesti 
Studia Alumnorum -sarjan. 
Helsinki foorumissa keskus-
teltiin aiheesta Dialogue of the 
World – Islam in focus. Syys-
kuussa Lahdessa järjestettiin 
ensimmäinen alumnitapahtu-
ma, jossa alumnit vierailivat 
Helsingin yliopiston tutkimus- 
ja koulutuskeskus Palmeniassa 
ja nauttivat sinfoniakonsertista 
Sibelius-talossa. Loppuvuodes-
ta tutustuttiin uudistettuun 
Kansallisteatteriin ja nähtiin 
Nummisuutarit -esitys.
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2004
Alumniklubi järjestettiin 
seitsemän kertaa. Aiheita 
olivat media ja yhteiskunta, 
nykyajan perhe, onko viini 
viisasten juoma, suomen 
kielen kauneus ja kauheus 
sekä Helsingin imago. 
Myös järjestetyt Studia 
Alumnorum -luennot kä-
sittelivät Helsinkiä ja Hel-
singin historiaa, luennoit-
sijoina professorit Matti 
Klinge ja Riitta Nikula.

Jäsenet näkivät kom- 
teatterin Suomen hevonen 
-esityksen ja kuulivat aka-
teemisen laulun konsertin 
Pimeän lävitse.

2006
Studia Medicina -luentosar-
jassa käsiteltiin mm. suuria 
kansantauteja, kun taas Stu-
dia Alumnorum -luentosar-
jassa puhuttiin työelämän 
muutoksista sekä naisten 
asemasta. Kirjallisuuspiiri 
keräsi runsaasti osallistujia 
niin keväällä kuin syksyllä 
opetusneuvos Raili Malm-
bergin johdolla. Kesäkuussa 
alumnit tekivät kesäretken 
Porvooseen kaupunginjoh-
tajan isännöimänä. Syys-
kuussa järjestettiin Alumni-
Forum-tilaisuus, jossa 
puhujana oli Yhdysvaltain 
entinen varapresidentti 
Al Gore. Marraskuisessa 

2007
Toukokuussa toteutui yhdis-
tyksen ja Helsingin yliopis-
ton kansantaloustieteen 
laitoksen yhdessä järjestämä 
kansantaloustieteen gurun, 
Wharton Schoolin rahoi-
tuksen professori Jeremy 
Siegelin, vierailu Econo-
micumissa. Gradu valmiik-
si -seminaari järjestettiin 
jälleen. Uudessa Suomen 
yhteiskunnan tukipilarit 
-esittelysarjassa opittiin 
syksyn aikana Helsingin 
tuomiokirkosta sekä kirkosta 
nyky-yhteiskunnassa piispa 
Eero Huovisen johdolla, 
sekä Suomen Pankista ja sen 
asemasta Euroopassa pan-

2005
Suosituimmiksi tapahtumiksi  
nousivat kirjallisuuspiiri 
ja Ylioppilaskunnan kanssa 
yhteis työssä järjestetty gradu-
seminaari. Seminaarissa oli 
tarjolla vinkkejä gradunteon 
toimivuuteen ja sen aikana 
kartoitettiin haasteita, konk-
reettisia toimintatapoja sekä 
laajemmin graduun liitty-
viä mielikuvia, tavoitteita ja 
suunnitelmien realistisuutta. 
Kesällä yhdistyksen jäsenillä oli 
mahdollisuus vierailla Vantaal-
la sijaitsevassa Laila Pullisen 
veistoskartanossa, jossa taitei-
lija kertoi teoksistaan. Kevään 
teatterivierailu suuntautui Lilla 
Teaterniin.

AlumniForum -tilaisuudessa 
kuultiin maailmantalouden 
voimahahmoihin lukeutuvaa 
George Soros'ta. 

Loppusyksystä järjestet-
tyyn kaksiosaiseen gradu-
seminaariin, osallistui opin-
toneuvontapsykologi Juha 
Niemisen johdolla noin 
60 graduvaiheessa olevaa 
opiskelijaa useista tiedekun-
nista. Joulukuussa alumnit 
nauttivat Helsingin kaupun-
ginorkesterin konsertista 
Finlandia-talolla. Kyseessä 
oli HKO:n perustajan, sävel-
täjä-kapellimestari Robert 
Kajanuksen 150-vuotisjuh-
lakonsertti.

kinjohtaja Sinikka Salon 
johdolla. 

Marraskuussa pidettiin 
Helsingin yliopiston kir-
jastopalveluiden esittely-
tilaisuus oppimiskeskus 
Aleksand riassa. Vuoden 
alumni Pekka Himanen  
piti perinteisen alumni- 
luennon aiheesta Elämä 
taideteoksena – mitä on luova 
elämän filosofia? Kouluneuvos 
Kirsti Mäkisen vetämässä 
kirjallisuuspiirissä vieraina 
olivat vuoden aikana mm. 
Fil. tri Janne Saarikivi, sekä 
Finlandia-palkintoehdok-
kaat taiteilija Hannu Väisä-
nen ja Sirpa Kähkönen.

2005

2004 2006

2007
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2008
Yhteiskunnan tukipilarit -esit-
telysarjassa tutustuttiin mediaan 
päätoimittaja Janne Virkkusen 
johdolla, Suomen tulevaisuuden 
haasteisiin valtiosihteeri Raimo 
Sailaksen kanssa ja Nokiaan vies-
tintäjohtaja Arja Suomisen emän-
nöimänä. Onnellisuus -keskuste-
lusarja käynnistyi. Ensimmäisenä 
aiheena tarkasteltiin onnellisuutta 
neurologisena ilmiönä ylilääkäri 
Juhani Juntusen kanssa ja syksyllä 
keskusteltiin rahan ja vallan vai-
kutuksesta onnellisuuteen varatuo-
mari Seppo Riskin johdattamana. 
Ylioppilaskunnan kanssa järjestet-
tiin niin Alumnijuhla kuin neljät-
tä kertaa suosittu graduseminaari 
opiskelijoiden tukemiseksi.

2009
Yhteiskunnan tukipilarit 
järjestettiin viisi kertaa muun 
muassa ulkoministeriössä otsi-
kolla Ulkopolitiikka ja ulkominis-
teriö suomalaisessa ajattelussa, 
yle:n Isossa pajassa Median 
muutos sekä Korkeimman oi-
keuden juuri remontoiduissa 
tiloissa Korkeimman oikeuden 
presidentti Pauliine Koskelon 
emännöimänä. Lapset olivat 
tervetulleita Tähtitieteellinen 
yhdistys Ursa ry:n ja Alumni-
yhdistyksen järjestämään Miten 
luen tähtiä? -tilaisuuteen Heure-
kan Planetaarioon tähtitieteen 
kansainvälisen vuoden kunniak-
si. Graduryhmä antoi taas pot-
kua valmistumiseen. 

2010
Yli sata kuulijaa keränneellä  
AlumniForum -luennolla 
Mitä Kööpenhaminan päätök-
sistä seuraa Suomelle ja suoma-
laisille? puhujina olivat Suomen 
pääneuvottelija Kööpenhami-
nassa, ympäristöministeriön 
Sirkka Haunia ja wwf:n pää-
sihteeri Liisa Rohweder. Suo-
men yhteiskunnan tukipilarit 
-esittelysarja pidettiin kevään 
aikana kahdesti. Yhdistyksen 
jäsenet vierailivat Musiikkita-
lossa johtaja Helena Hiilivir-
ran sekä Santahaminan sotilas-
tukikohdassa toimitusjohtaja 
Peter Fagernäsin ja Maanpuo-
lustuskorkeakoulun rehtorin, 
kenraalimajuri Vesa Tynkky-
sen vieraina. 

henvin kanssa järjestetylle 
Kestävä kehitys ja muuttuva 
maailmamme -kurssille osallis-
tui niin opiskelijoita kuin alum-
neja. Kurssista sai opintopisteitä.

Alumnit osallistuivat Yliopis-
ton avajaiskarnevaaleihin. Yli-
opistoliikunnan kanssa. Kahdek-
san vapaaehtoista liikunnasta ja 
hyvinvoinnista kiinnostunutta 
alumnia jakoi itse leivottuja kek-
sejä ja omenamehua opiskelijoille. 
Yhdistys järjesti myös olutmais-
tajaiset olutseura Sällskapet Ölar-
nen johdolla. Rakentavat kump-
panit -ryhmässä joukko alumneja 
antoi palautetta humanistisen 
tiedekunnan nykyopetuksesta ja 
pohti opetuksen kehittämistä työ-
elämän näkökulmasta.

2011
Kaikkien eduskuntapuoluei-
den puheenjohtajat kokoon-
tuivat Yliopiston Juhlasaliin 
keskustelemaan tärkeimmistä 
eurooppalaisista kysymyksistä 
ennen kevään eduskuntavaale-
ja. AlumniForumissa Vuoden 
alumnit 2010 ja 2011 – mit:n 
professori Bengt Holmström 
ja eu:n talous- ja rahakomis-
saari Olli Rehn keskustelivat 
aiheesta Mikä on maailman-
talouden työnjako vuonna 2015? 
Presi denttipaneelissa presi-
dentinvaalien ehdokkaat ottivat 
mittaa toisistaan. Juuri perus-
tettu ensimmäinen paikallis-
klubi, Kouvolan alumni klubi, 

2008

2009

2010

2011

tutustui ars11-näyttelyyn Poi-
kilossa, Kouvolan kaupungin 
taidemuseos sa. Kerran kuussa 
järjestetyt alumnien Kulttuuri-
treffit käynnistyivät tarjoten 
ajankohtaisia esityksiä ja taiteili-
jatapaamisia Helsingin eri taide-
laitoksissa.
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2012
Helsingin 200-vuotisjuhlavuosi  
pääkaupunkina ja maailman  
designpääkaupunkina näkyi  
yhdistyksen ohjelmassa. Alumni-
juhlan teema oli Kaunis  
Helsinki, ruma Helsinki. 

Studia Medicina ja Studia 
Huma niora -luentosarjat tarjosivat 
tieteennälkäisille mielenkiintoisia 
keskusteluja. Vuoden ohjelmassa 
käsiteltiin niin Venäjän turvalli-
suuspolitiikkaa, työllistymistä 
vuonna 2030, ruoan riittävyyt-
tä, mayojen maailmanlopun 
ennusteita kuin karkauspäivien 
ja Unioninkadun kulttuurihis-
toriaa. Lapsi & alumni tapah-
tumissa tutustuttiin maapallon 

ympä ristöihin ja kasvuolosuhtei-
siin sekä merten saloihin. 

Kristiinan ystävät ja Helsingin 
yliopistomuseon ystävät kokoon-
tuivat. Alumnimatkat suuntautui-
vat Petraan ja Aaronin vuorelle 
sekä Keniaan Taitan tutkimus-
asemalle. Yhdistys käynnisti kak-
soisjäsenyysyhteistyön Savolaiset 
Seniorit ry:n kanssa. Kulttuurit-
reffien suosio jatkui monipuolisen 
kulttuuritarjonnan voimin. 

Vuoden Alumni Petteri Taalas 
luennoi aiheesta Ilmastonmuutos – 
viherhömppää vai tieteen viimeisin  
sana? Alumniristeily suuntasi  
Länsi-Euroopan historiallisiin 
kaupunkeihin. 

 

2013
Yhdistys laati strategian kaudelle 2013–2016 
asettaen tavoitteiksi saavuttaa taloudellinen 
vakavaraisuus voidakseen toimia jäsen-
ten hyväksi ja olla vastuullinen strateginen 
kumppani yliopistolle sekä kehittää alumni-
toimintaa yhdessä opiskelija- ja alumniyh-
teisöjen kanssa luoden uusia käytäntöjä ja 
hyödyllisiä yhteistyömalleja. 

Alkuvuodesta yhdistys järjesti ENTÄ JOS 
-viikot Alexanterinkadulla avatussa Tiede-
kulmassa käsitellen kysymyksiä kuten Entä 
jos hyvä veli ja sisko -verkosto toimisi?, Entä 
jos tietäisit mitä työnantaja odottaa sinulta?, 
Entä jos Helsingistä ei ole metropoliksi?, Entä 
jos saisit tietää miten kirjat syntyvät?, Entä jos 
eurooppalaisilla ei ole enää asiaa Afrikkaan?, 
Entä jos menisimme laboratorion kautta salil-
le?, Entä jos Nokia yhä tekisi kumisaappaita? 
ja Entä jos Facebook otetaan lähidemokratian 
välineeksi? 

Vuoden mittaan järjestetyissä tilaisuuk-
sissa keskusteltiin mm, siitä, onko mieli-
kuvamme Afrikasta väärä, miten 
maailma muuttuu, kun uudet suurval-
lat haastavat vallitsevan maailmanjärjes-
tyksen ja millaisia globaalin hallinnan 
mekanismeja maailma tarvitsee ja miten 
ne toteutetaan. Yhdistys järjesti matkan 
Marmaran- ja Aigeianmerelle ottaen 
maihin kreikan Ateenassa ja Delfoissa, 
Albanian Butrintissä, Montenegron Koto-
rissa ja Kroatian Dubrovnikissa. Alumnit 
matkustivat myös muutoksessa elävään 
Burmaan. 

Yhdistys järjesti jäsenilleen yhteistyössä  
UniSportin kanssa tanssia, pilatesta ja 
spinningtunteja. Tietojenkäsittelytieteen 
alumnit ryhtyivät yhdistyksen itsenäiseksi  
ryhmäksi. Vuosi päättyi glögeihin juuri 
avatussa yliopiston Observatoriossa. 

2013

2012
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vuOdEn aLumniT

2015 yle:n kirjeenvaihtaja,  
Vtm Marja Manninen

2014 VAtt:n ylijohtaja, Vtt  
Juhana Vartiainen

2013 professori, Ft Laura Kolbe

2012 pääjohtaja, Ft petteri taalas

2011 komissaari, Vtm Olli rehn

2010 professori Ph.d., Fk  
Bengt Holmström

2009 kirjailija, psykiatri, ll  
Claes andersson

2007 professori, Ft pekka Himanen

2005 otl, ott h.c.  
Jacob Söderman

2004 htl, professori, 
oikeushammaslääkäri  
Helena ranta

2003 piispa, tt eero Huovinen

2002 kirjailija, Fk Kaari utrio

2001 arkkiatri, lkt risto pelkonen

2000 tasavallan presidentti, otk,  
Ft h.c., ott h.c. tarja Halonen

1999 komissaari, Vtm erkki Liikanen

1998 toimitusjohtaja, Vtm, di,  
msc. Jorma Ollila

1997 toimitusjohtaja, Ft, dos.  
Jorma Kaimio

1996 Fk, rouva eeva ahtisaari

1995 valtioneuvos, Fl  
riitta uosukainen

1994 kho:n presidentti, ott, Vtt,  
dos. pekka Hallberg

1993 sol:n hallituksen pj, kt 
 Liisa Joronen

1992 vuorineuvos, mtt Yrjö pessi

1991 kansliapäällikkö, ott  
Hannele pokka

2014
AlumniForumissa Juhana Vartiainen luen-
noi aiheesta: Entä jos talouskehi tystä ei voi 
ennustaa? Svenska Teaternissa alumnit kuun-
telivat forkia. Kulttuuri treffeillä kuul-
tiin mm. Birminghamin sinfoniakuoron ja 
hko:n konsertti. Vappuna yhdistys avusti 
hyy:tä pesemään Manta järjestämällä pesu-
aineeksi suomalaista turvesamppoota. 

Paleoantropologian professori Chris 
Stringer (Natural History Museum, Lon-
don) luennoi jäsenille siitä Miten meistä tuli 
ainoa ihmislaji ja Sir Anthony Kenny piti 
ensimmäisen Georg Henrik von Wright 
-luennon otsikolla: Horjuttaako antropomor-
fismi aitoa humanismia? Alumnit kuulivat 
myös Euroopan keskuspankin pääjohtaja 
Mario Draghia Euroopan taloudesta.

Yhdistys järjesti jäsenilleen liikuntaa pari-
tanssin, pilateksen, fittballin ja ohjatun 
kuntosaliharjoittelun muodossa. Yhdis-
tys käynnisti alumnijoogan Olo-tilassa ja 
AlumniGolfin Tapiolan kentällä. Kesällä 
järjestettiin Itämeriaiheinen Alumnipurjeh-
dus Helsingin edustalla. 

Yhdistys järjesti Huipulla ja yhteiskun-
nassa -kurssin yliopiston tohtorikoulutetta-
ville tavoitteena avartaa ja syventää heidän  
tietoaan suomalaisen yhteiskunnan eri sekto-
reiden toiminnasta, kansantaloutemme 
kytken nöistä EU:n globaaliin talouteen sekä 
Suomen ulko-ja turvallisuuspolitiikasta.

Marraskuussa keskusteltiin nuorten 
alumnien Alumni Take Away tapahtumas-
sa selfieistä; niiden tieteestä ja käytäntöä ja 
illalla nautittiin tanssista, kielistä ja rom-
mista, Kuuba kolme kertaa -tapahtumassa. 
Helsingin ja Aalto-yliopiston alumnit tekivät 
yhteisen matkan Aigeianmerelle ja eräs ryh-
mä alumneja purjehti Kroatian saaristossa.

2014
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tämä taulukko kuvaa Alumniyhdistyksen jäsenmäärän kasvua.  
Vuosien 1991–2007 osalta taulukossa on käytetty vuosikerto-
muksissa annettuja lukuja. Vuonna 1995 poistettiin ne jäsenistä,  
jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksua. Vuodesta 2008 
 alkaen jäseniksi on laskettu vain ne henkilöt, jotka ovat suoritta-
neet  kyseisen vuoden jäsenmaksun. Vuosina 1997 ja 2010 tehtiin 
 onnistuneet jäsenhankintakampanjat.

pienestä yhdistyksestä 
laajaksi yhteisöksi
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vuOdEn 2016 
TavOiTE On 

8 000  
JäsEnTä

Sukupuolijakauma 7.1.2015 

36% miehiä

64% naisia 

ikäjakauma 7.1.2015

≤  29 vuotta:   264 

30–45 vuotta:   1044 

46–65 vuotta:   2085

≥ 65 vuotta:  1855
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helsingin yliopiston vuoden 2015 alumniksi on 
valittu Yleisradion (YLE) Moskovan kirjeen-

vaihtaja Marja Manninen. Helsingin yliopiston 
alumniyhdistys myöntää arvonimen vuosittain 
henkilölle, joka on toiminnallaan ja esimerkillään 
tukenut ja edistänyt akateemista arvostusta omalla 
alallaan.

Alumnijuhlassa Ravintola Pörssissä pitämässään 
puheessa Manninen totesi, että koulutusjärjestel-
mämme Suomessa on onnistunut. Koulutamme 

Vuoden Alumni Marja Manninen:

KriiTTinEn aJaTTELu 
suOJaKiLpEnä

kriittiseen ajatteluun, mikä on kuin suojakilpi infor-
maatiosodassa. Tämä johtaa velvollisuuteen kertoa 
totuus riippumatta siitä, miellyttääkö se kuulijoita.

Vuoden alumni Marja Manninen totesi Ukrainan 
kriisistä, että vaikka koulutustaso Ukrainassa ja Ve-
näjällä on korkea – korkeampi kuin kenties luullaan 
– ei siellä kouluteta kriittiseen ajatteluun ja siksi yl-
häältä annettu tieto otetaan totuutena. Ihmiset ovat 
molemmilla puolilla informaatiosotaa yhtä helposti 
manipuloitavissa.

Alumniyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seppo riski, Vuoden Alumni  
marja manninen ja yhdistyksen valtuuskunnan puheenjohtaja Jarmo Vaittinen.



TOrsTai 19.2. KLO 16.30–18.30 aLumniFOrum
EnTä JOs KriiTTinEn aJaTTELu Ei riiTä?

Vuoden alumni Marja Manninen

Yliopiston juhlasali, Aleksanterinkatu 5. 
Ilmoittautuminen yhdistyksen kotisivuilla  
www.helsinki.fi/alumniyhdistys tai puhelimitse: 029 412 4494
Tilaisuuden aluksi kello 15.30–16.30 tarjoillaan 375-juhlavuoden  
viiniä juhlasalin lämpiössä ilmoittautuneille. Tervetuloa!

vuOdEn aLumni

•  syntynyt Sippolassa, ylioppilas 
inkeroisten yhteiskoulusta 1972

•  valtiotieteen maisteri 1989, 
graduaiheenaan ”nuoret uutis- ja 
ajankohtaisohjelmien katsojina”

•  aloitti työuransa toimittajana 
paikallislehdessä 1973, eteni 
maakuntalehden toimittajaksi  
ja edelleen 

•  radiotoimittaja Yleisradiolla  
(yle) 1978

•  Tukholman Ruotsin radion 
suomenkielisten lähetysten 
toimittaja vuosina 1982–1983

•  radiouutistoimittaja Helsingissä ja 
Ajankohtaisen kakkosen toimittaja 
tampereella 1983–1986 

•  valtakunnallisten televisiouutisten 
toimittaja 1986–1990

•  vuodesta 1990 alkaen YLE:n 
tv-uutisten aluetoimittaja 
lappeenrannassa tehtävänä 
kaakkois-suomen sekä karjalan 
kannaksen ja Pietarin alueiden 
tapahtumien seuraaminen. Aloitti 
venäjänkielen opiskelun 1991

•  Suomen Kuvalehden 
journalistipalkinto 2007

•  YLE:n Moskovan kirjeenvaihtaja 
vuodesta 2010 lähtien 

Nykyviestinnässä Mannista huolettaa mm. twiit-
taaminen. Siinä on se vaara, että ensin twiitattu asia 
jää mieleen riippumatta siitä, onko se totta. Jälkikä-
teen asiaa on vaikea enää korjata. Lisäksi luotetaan 
liikaa Googleen eikä tietoa aina tarkasteta.

YLE:n mOsKOvan kirjeenvaihtajan puhe oli vastaus 
Vuoden Alumnin kysymykseen: 

Mistä suomalainen kirjeenvaihtaja saa näissä 
olosuhteissa ne henkiset voimavarat, joiden varassa 
hän pystyy etsimään ja välittämään kotimaahansa 
oikeaksi katsomansa tiedot?

Suomalainen kirjeenvaihtaja löytää tarvittavat 
voimavarat meidän demokraattisesta ja moniar-
voisesta yhteiskunnastamme ja sen täysin ylivoi-
maisesta koulutusjärjestelmästä. Meidät koulute-
taan itsenäiseen ajatteluun – ymmärtämään, että 
maailmassa ei ole vain yhtä ainoaa totuutta ja että 
kaikkeen tietoon on suhtauduttava kriittisesti. Juuri 
tästä syystä me emme ole helposti manipuloitavissa. 
Yleisö tietää tämän ja voi myös luottaa siihen, Man-
ninen vastaa.

ranKan TYön vastapainoksi Manninen lukee ah-
mimalla dekkareita: ”Ne ovat vastapainoa työlleni. 
Hyvin kirjoitetussa dekkarissa on selkeä juoni, alku 
ja loppu – toisin kuin työssäni, joka on usein mel-
koista kaaosta”. Hän onkin luennoinut dekkaripäi-
villä Kouvolassa.

Manninen opiskeli pari vuotta valtiotieteellisessä 
tiedekunnassa ja siirtyi sitten työelämään. 

17 vuotta myöhemmin 1988 tuli yliopistolta kirje; 
opintosuoritukset vanhenevat vuoden 1989 keväällä. 
Useat kymmenet opintonsa kesken jättäneet jättivät 
gradunsa määräaikaan mennessä ja valmistuivat 
samana keväänä. Useimmat osallistuivat sittemmin 
myös valtiotieteellisen tiedekunnan promootioon.
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harvard,  
aLumniEn YLiOpisTO

harvardin yliopisto ja Helsingin yliopisto 
ovat melkein samanikäiset. Harvard juhli 

375-vuotisjuhliaan neljä vuotta sitten. Alumnien 
historia, vaikutusvalta ja rooli näissä yliopistois-
sa ovat kuitenkin merkittävästi erilaiset. 

Kun valmistuin Helsingin yliopistosta de-
kaani onnitteli meitä ja toivotti meille publii-
kissa onnea ja menestystä tulevissa haasteissa. 
Minusta puhe oli oivallinen. En ole sen jälkeen 
kuitenkaan kertaakaan kulkenut Porthanian 
pyöröovista. 

Kun joitakin vuosia myöhemmin valmistuin 
maisteriksi Harvardin yliopistosta presidentti 
Derek Bok lausui meille Memorial Churchin 
portailta: ”Tervetuloa! Olet yksi meistä, meillä 
alkaa nyt elinikäinen yhteinen matka”.

Nuo Presidentti Bokin sanat jäivät silloin 
mieleen. Mutta vasta vuosien varrella kun mi-
nulla on ollut tilaisuus ja kunnia palvella Har-
vardin yliopistoa monissa alumnien korkeim-
missa rooleissa, olen alkanut käsittää mitä Bok 
todella tarkoitti. Hän kertoi meille sen mitä 
tämä instituutio syvimmiltään on. Harvard on 
alumnien yliopisto.

aLumniEn vaikutusvallan juuret Harvardissa 
ovat syvällä ja laajalla. Harvard Alumni Associa-
tion (haa) joka on alumnien katto-organisaatio 
perustettiin vuonna 1840. haa:n ensimmäinen 
puheenjohtajana muuten toimi John Quincy 
Adams joka oli tätä ennen, harvardilaisen isänsä 
lailla palvellut Yhdysvaltain presidenttinä. 

Yksi merkittävistä käänekohdista oli 1850-lu-
vun puolivälissä kun Harvard oli akateemises-
ti alamäessä ja jatkuvissa rahoitusongelmissa 
Massachusettsin osavaltiolta tulleen rahoituk-
sen kanssa. Samalla käytiin myös filosofista 
suuntamittelöä; alumnien näkemyksen mu-
kaan myös tieteellisessä huippuyliopistossa piti 
painottua käytännöllisyys, eli sellainen tutki-
mus ja opetus mikä rakentaa parempaa maail-
maa. Vuonna 1866 Harvardin alumnit esittivät 
osavaltiolle että he ottavat vastuulleen yliopis-
ton rahoituksen sillä ehdolla että yliopiston  

hallinto siirretään alumneille, pois profes-
soreilta ja virkamiehiltä jotka olivat ajaneet 
huippuyliopiston ongelmiin. Tämä ratkaisu 
sopi osavaltiollekin erinomaisesti.

Ei liene pelkkää sattumaa että noista ajoista 
alkoi Harvardin varsin nopea nousu globaalisti 
tunnustettujen huippuyliopistojen joukkoon. 

Yhteiselo alumnien ja akateemisen puolen 
kanssa ei aina ole ollut ongelmatonta. Esi-
merkiksi 1900-luvun alkuvuosina alumnit 
halusivat urheilutoiminnan voimakkaammin 
mukaan yliopistokokemusta rikastamaan. 
Harvardin silloinen presidenti, yksi yliopiston 
historian vaikutusvaltaisimmista henkilöis-
tä, Charles Eliot vastusti tätä voimakkaasti. 
Lopulta Harvardin kampukselle kohosi mm. 
hieno stadion amerikkalaiselle jalkapallolle.

harvardin alumnitoiminnalla on kolme tavoi-
tetta jotka kaikki tukevat toisiaan. Tärkein on 
pyrkimys luoda kaikista alumneista aktiivisia 
yliopistokansalaisia. Perustan luominen tähän 
alkaa jo opiskeluaikana jolloin opiskelijat liitty-
vät tiiviisiin yhteisöihin joista tulee heidän koko 
loppuelämänsä Harvard-identiteetin perusta. 
Myös vuosikurssi-identiteetti on vahva koska 
opiskelijoiden on edettävä samassa tahdissa. 

Valmistuessaan harvardilaisella yliopistokan-
salaisella on käytössään noin 330.000 alumnin 
verkosto jonka aktiivisuus on amerikkalaisessa 
kontekstissakin aivan omaa luokkaansa. Har-
vard Clubeja on noin 200 ympäri maailman. 
Jokaisella ”tiedekunnalla” (graduate schoolilla) 
on lisäksi omat klubinsa. Tämän lisäksi on noin 
50 globaalia eri intressien ympärille järjestettyä 
virtuaalista yhteisöä (kuten naisverkostot, yrit-
täjyys ja niin edelleen) joiden toimintaa alum-
nit tukevat. Alumnit myös palaavat kampuk-
selle joka viides vuosi jälleen näkemisjuhlien 
merkeissä. Tämän lisäksi alumnilla on käytös-
sään laaja kirjo alumnien globaaleja tapahtumia 
ja julkaisuja kuten Harvard Magazine ja monet 
muut tiedekuntien omat alumnijulkaisut. 

Iloilla ja ylpeydellä voin tässä yhteydessä  



Alumniyhdistys | JäsenkirJe 2015 19

Tervehdys 175-vuotiaalta 
alumniyhdistykseltä

todeta että Suomessa on ollut jo vuodesta 1996 
lähtien maailman aktiivisimmaksi tunnustet-
tu Harvard Club suhteutettuna alumnipohjan 
laajuuteen. 

aLumniEn TOinEn tärkeä tehtävä on vastata 
yliopiston rahoituksesta. Harvardin budjetti on 
noin viisi miljardia dollaria eli suurin piirtein 
saman verran kuin kaikkien Suomen yliopisto-
jen ja ammattikorkeakoulujen budjetit yhteen-
sä. Vain viidesosa tästä katetaan lukukausimak-
suin. Lisäksi kuudesosa tulee erilaisilta julkisilta 
säätiöiltä kuten National Science Foundation. 
Lähes kaikki loput on katettava alumnien lah-
joituksilla sekä säätiön varallisuuden tuotoilla. 

Myös säätiön varallisuuden – joka on run-
saat 38 miljardia dollaria – ovat alumnit ke-
ränneet. Meillä on nyt menossa syksyllä 2013 
alkanut varainhankintakampanja, Harvard 
Campaign. Sen tavoite on kerätä 6,5 miljardia 
dollaria. Reilun vuoden jälkeen, olemme jo yli 
viiden miljardin. Tämä summa koostuu useis-
ta kymmenistä tuhansista yksittäisistä alum-
nilahjoituksista. Ei ole tietenkään haitaksi että 
Harvardin alumneissa on 62 miljardööriä jot-
ka muiden tapaan ovat hyvin avokätisiä alma 
materinsa tukemisessa.

KOLmas aLumniEn tehtävä on rooli yliopis-
ton hallinnossa. Alumnit nimittävät Harvardin 
kahdesta tasavertaisesta hallituksesta toisen eli 
Board of Overseersin. Toisen hallituksen joka 
on nimeltään President and Fellows of the Har-
vard College nimittää erillinen valiokunta mut-
ta senkin jäsenet hyväksyy lopullisesti Board 
of Overseers. Nämä rinnakkaiset hallitukset 
tekevät päätökset strategiasta, investoinneista 
ja muista yliopiston keskeisistä asioista. Lisäksi 
hallitukset auditoivat myös akateemista opetus-
ta ja tutkimusta ja antavat siihen palautetta. 

On EhKä sYYTä vielä painottaa että alum-
nitoiminta on Harvardissa osa yliopistoa. 
Harvardilla on alumnitoiminnasta ja varain-

hankinnasta vastaava varapresidentti. Hä-
nen yksikköönsä kuuluu noin sata palkallista 
työntekijää. Lisäksi kullakin tiedekunnalla on 
omat alumnihenkilökuntansa. Yhteensä alum-
nitoimintaa pyörittää siis useita satoja palkalli-
sia henkilöitä. Vapaaehtoisia on eri rooleissa 
kuten Harvard Clubien hallituksissa, erilaisi-
na valmistuneiden luokkien vastaavina ja niin 
edelleen yli 10 000 alumnia.

Alumnien keskeistä päätösvaltaa käyttää 
haa:n globaali alumnihallitus joka myös nimit-
tää Harvardin Board of Overseersin ehdokkaat. 
Käytännössä alumnien korkein valta on haa:n 
13 jäsenisellä Executive Committeella johon 
minulla on kunnia kuulua. Oma polkuni tähän 
rooliin kulki Suomen Harvard Clubin presi-
dentistä eri haa:n valiokuntiin, sitten haa:n 
Euroopan aluejohtajaksi ja haa:n globaaliin 
hallitukseen. Nyt olen haa:n ylimmällä tasol-
la joka on mahtava näköalapaikka Harvardin 
keskiössä.

Kun ensi toukokuussa Harvardin valmis-
tujaisissa taas ryhmitytään kulkueeseen, jär-
jestytään niin että viimeiseksi marssivat juuri 
valmistumassa olevat, toiseksi viimeisenä 
professorit, heidän edellään tulevat dekaanit, 
kunniavieraat, hallitus ja presidentti. Kulku-
een ensimmäisenä marssivat alumnit, haa:n 
Executive Committeen johdolla. 

Kun ensi kevään valmistujaisissa Harvar-
din presidentti Drew Faust perinteen mukaan 
toivottaa yliopistosta valmistuvat tervetulleek-
si Harvardin yhteisöön, ”nyt olette osa meitä”, 
on minulla suuri kunnia olla itsekin haa:n 
Executive Committeen roolissa tuolla podiu-
milla, Memorial Churchin portailla. 

Aivan erityistä iloa minulle tuottaa kuitenkin 
se että nuo sanat kuulee myös valmistujien jou-
kossa vaimoni Catherine Reilly, tuleva maiste-
ri Harvard Kennedy School of Governmentista. 

Kalle Heikkinen
member-At-large, hAA executive Committee

harvard Alumni Association



aLumniEn hisTOria on yhtä vanha kuin yliopis-
ton – 375 vuotta. Mukaan mahtuu nobe listeja, 
valtionpäämiehiä, keksijöi tä, tutkijoita, muusik-
koja, taiteilijoita, urheilijoita ja liikemiehiä. 

Suurin osa alumneista on tehnyt elämäntyön-
sä yliopiston ulkopuolella ja siksi heitä on jos-
kus vaikea liittää Alma Materiin. Juhlavuoden 

aLumnEJa vuOdEsTa 1640
kunniaksi yhdistys on kerännyt alumneista lisä-
tietoa kotisivuille. Kokoelmaa kartutetaan vuoden 
mittaan. Puuttuuko mielestäsi kokoelmasta joku? 
Henkilön tulee olla edesmennyt ja hänen on pi-
tänyt joko opiskella tai työskennellä Helsingin 
yliopistossa tai tehdä jokin tärkeä teko yliopiston 
hyväksi.
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ragnar Granit sai Helsingin yliopistossa  
tekemistään tutkimuksista Nobelin palkin-

non 1967. Hän oivalsi, miten silmä välittää väritie-
toa aivoihin. Hän ymmärsi myös, että hermosolut 
voivat viestittää laadullisesti erilaista aistitietoa. 
Granitin oivallus näköprosessin ensimmäisestä 
vaiheesta lisäsi kliinistä tietoa hermosoluista ja 
aistielimistä.

Ei ollut itsestäänselvyys, että Granit päätyisi 
teini-ikäisenä pimeään huoneeseen ärsyttämään 
sammakoiden näköhermoja. Opintoja aloittaes-
saan ”Raggen” oli kiinnostunut niin filosofiasta, 
lakitieteestä kuin psykologiasta. Suuri osa hänen 
ystävistään oli kirjailijoita ja taiteilijoita. Helsingin 
yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa pro-
fessori Eino Kaila kuitenkin johdatti lahjakkaan 
oppilaan näkötutkimuksen pariin. 

graniT OpisKELi 1930-luvun alussa niin neuro-
fysiologi Sir Charles Scott Sherringtonin ”Old 
Sherryn” luona Oxfordissa kuin Philadelphias-
sa, maailman johtavassa näön fysiologian tutki-
muskeskuksessa. Palattuaan Helsinkiin Granit 
kehitti yhdessä Gunnar Svaetichin kanssa uu-
den mikroelektrodityypin, joka oli eristetty 
muualta paitsi aivan kärjestä. Analysoi-
malla sammakon verkkokalvon yksittäis-
ten hermosolujen signaalit Granit osoitti, 
että verkkokalvon välittämä tieto koostuu 
erilaisista vasteista, jotka ovat lähtöisin eri 
solutyypeistä. 

1920-luvulla tutkijat eivät 
tienneet, miten tieto näke-
mämme esineen väristä 

välittyy aivoihin. Granit tahtoi ymmärtää näke-
misen ja aivojen toimintaa hermojen käyttämän 
”kielen” pohjalta. Hän tiesi, että silmän verkko-
kalvo on osa keskushermostoa ja sillä on sama 
solurakenne kuin aivoilla. Hän oivalsi, että mikäli 
näkemisen halusi ymmärtää, tuli selvittää silmän 
verkkokalvon toiminta.

Kun Granit oli julkaissut tutkimustuloksensa 
1939, hänet kutsuttiin Harvard Medical Schoo-
lin silmälaboratorion johtajaksi. Matkaliput oli jo 
ostettu, kun Ruotsi teki vastatarjouksen: Granit 
kutsuttiin Tukholman Karolinska Institutetiin. 
Pelko Suomen tulevaisuudesta sodan uhan alla 
1940 vaikutti Granitin päätökseen: Bostonin liput 
peruttiin ja Granit päätti muuttaa Ruotsiin. 

TuKhOLmassa Granit rakensi Lääketieteellisen 
Nobel-instituutin Neurofysiologisen osaston, josta 
tuli merkittävä eurooppalainen hermofysiologi-
an tutkimuskeskus. Kesäisin Granitit purjehtivat 
Tukholmasta kotiseudulleen Korppoon saaristoon 
ja he palasivat Suomeen viettämään eläkepäiviään. 
Ruotsin kansalaisuutta Granit sanoi myöhemmin 
anoneensa, jotta voisi vapaasti purjehtia Ruotsin 

saaristossa, jota sotaisina aikoina valvottiin.
Granit oli tehnyt suurimman osan 

palkituista värinäköhermoihin liittyväs-
tä tutkimustyöstään Helsingin yliopis-
ton fysiologian laitoksen professorina 
1930-luvulla Siltavuorenpenkereellä. Kun 

häneltä kysyttiin, onko hän suo-
malainen vai ruotsalainen nobe-
listi, hän vastasi ”fifty-fifty”. 
pia Österman 

Suomalainen hermofysiologi,  
joka sai työstään Nobelinpalkinnon 1967. 

ragnar granit (1900–1991)
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professori K. J. Ståhlberg loi pitkän uran 
oikeus tieteilijänä, käytännön lakimiehenä ja 

poliitikkona. Professorina hänet muistetaan sel-
keistä ja kattavista luennoista. Opetuksen ohessa 
Ståhlberg kirjoitti kuusi tieteellistä artikkelia ja 
kaksi lakitieteellistä kirjasuomennosta.

Opiskeluaikanaan K. J. Ståhlberg osallistui 
aktiivisesti ylioppilaspolitiikkaan Keisarillisen 
Aleksanterin-Yliopiston Pohjalaisen osakunnan 
jäsenenä. Hän lukeutui nuorsuomalaisten libe-
raalien ryhmään. Väiteltyään tohtoriksi Ståhlberg 
nimettiin hallinto-oikeuden ja kansantalouden 
apulaisen virkaan 1894. 

Kun yliopiston hallinto-oikeuden professuu-
ri tuli hakuun 1906 hakivat virkaa tohtorit K. J. 
Ståhlberg ja Onni Talas. Asiantuntijat, entinen 
professori L. Mechelin ja entinen hallinto-oikeu-
den apulainen J. K. Paasikivi pitivät Ståhlbergiä 
pätevänä virkaan, vaikka kiinnittivätkin huomio-
ta systemaattisen ja teoreettisen käsittelyn heik-
kouksiin. Ståhlbergin ja Talaksen välillä tehtiin 
herrasmiessopimus, jonka mukaan Talas peruutti 
hakemuksensa Ståhlbergin hyväksi. 

OiKEusOppinEEna, tuomarina, 
lainvalmistelijana ja professorina 
hankkimiensa ansioiden perusteel-
la Ståhlberg valittiin keväällä 1917 
puheenjohtajaksi perustuslakiko-
miteaan, joka asetettiin valmistele-
maan Suomelle uutta hallitusmuotoa. 
Vuoden 1919 hallitusmuodosta 
tuli erikoislaatuinen vallanja-
komallin ja parlamentarismin 

yhdistelmä, joka antoi Suomen presidentille laajat 
valtuudet mm. ulkopolitiikassa. Tultuaan vali-
tuksi tasavallan ensimmäiseksi presidentiksi pian 
tämän jälkeen K. J. Ståhlberg oli toteuttamassa 
ja vakiinnuttamassa sen hallitusmuodon henkeä, 
jonka laatimistyötä hän oli johtanut.

Ståhlbergin presidenttikautta leimasivat itse-
näistyneen Suomen alkuvaikeudet ja ajankohdan 
erityiset poliittiset ongelmat. Ståhlberg vastaanotti 
monarkian ja Mannerheimin kannattajien jyrkän 
siiven edustajien vihamielisyyden ja oli armeijan 
ylipäällikkönä jatkuvassa ristiriidassa upseerikun-
nan kanssa. Huolia Ståhlbergille tuottivat mm. 
1920 tehdyn Tarton rauhansopimuksen toteutta-
minen ja suomalaisten joukkojen vetäminen pois 
Itä-Karjalasta.

TasavaLLan ensimmäisen presidentin työhuo-
netta pidettiin 1950-luvulla niin merkittävänä 
kansallisaarteena, että se päätettiin säilyttää al-
kuperäisessä asussaan. Valtio lunasti 1952 Ståhl-
berg-museon esineistön ja kirjaston ja luovutti sen 
Helsingin yliopistolle. Huone on nykyisin esillä 
korkeimman hallinto-oikeuden tiloissa. 

Presidenttikauden päätyttyä Ståhlbergille eh-
dotettiin Helsingin yliopiston kanslerin vir-
kaa, mutta Ståhlberg totesi, ettei hän upsee-
reista päästyään halunnut saada riesakseen 
ylioppilaita ja valitsi lainvalmistelukunnan 
vanhemman jäsenen tehtävän. Lainvalmiste-

lutyöhön Ståhlberg osallistui merkittäväl-
lä tavalla vielä parin vuosikymmenen 

ajan. 
pia Österman 

Hallinto-oikeuden professori, joka valittiin 
Tasavallan ensimmäiseksi presidentiksi 1919.

K. J. ståhlberg (1865–1952)



Suomen tasavallan presidenteistä yhdellätoista on 
yliopistotausta, heistä kahdeksalla Helsingin yliopistossa.
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Gaudeamus onnittelee  
25-vuotiasta Helsingin yliopiston 
alumniyhdistystä!

Suomalaisia tieteen huipulla kertoo sata 
suomalaisen tutkimuksen menestystarinaa, 
jotka ovat kiinnostavia, hauskoja ja yllättä-
viäkin. Menestyneitä tieteentekijöitä on 
Suomessa noussut niin aateliskartanoista 
kuin matalista majoistakin. Tarkoin valitussa 
joukossa on mukana monia Helsingin 
yliopiston kasvatteja. 

Muistathan myös Gaudeamuksen 
jatkuvat edut Alumniyhdistyksen 
jäsenille: 

Tarjoamme Alumniyhdistyksen jäsenille  
Suomalaisia tieteen huipulla -kirjan hintaan 15 € (ovh 36 €). 

Tilausohjeet: Voit ostaa kirjojamme jäsenhintaan Gaudeamus Kirja & Kahvista (Vuorikatu 7)  
tai tilata niitä sähköpostitse osoitteesta tilaukset@gaudeamus.fi. Tilauksiin ei lisätä postikuluja. 
Jäsenedun saadaksesi näytä kaupalla jäsenkorttiasi ja sähköpostitilauksissa mainitse kampanjakoodi 
Hya25. Suomalaisia tieteen huipulla -tarjous on voimassa maaliskuun 2015 loppuun asti ja –20 %:n 
jäsenetu koko vuoden 2015.

Presidentti K. J. Ståhlberg  
väitteli tohtoriksi 1893  
keisarillisesta Aleksanterin- 
yliopistosta ja toimi yliopiston 
hallinto-oikeuden professorina 
1908–1918. Presidentti L. Kr. 
relander väitteli tohtoriksi 
1914 ja toimi suomen maanvil-
jelystaloudellisen koelaitoksen 
kasvinviljelyslaitoksen assis-
tenttina 1908–1917. Presidentti 
p. e. Svinhufvud valmistui 
molempien o  ikeuksien kandi-
daatiksi 1886 ja presidentti  
r. ryti lakitieteen kandidaa-

tiksi 1914 helsingin yliopistos-
ta. marsalkka Gustaf Manner-
heim kirjautui ylioppilaana 
historiallis-kielitieteelliseen 
osastoon ja hänet promo-
voitiin helsingin yliopiston 
kunniatohtoriksi 1919.

Presidentti J. K. paasikivi 
väitteli molempien oikeuk-
sien tohtoriksi 1901 ja toimi 
helsingin yliopiston lainopil-
lisen tiedekunnan suomen 
kielen lehtorina 1899–1902, 
hallinto-oikeuden ja talous-
tieteen apulaisena 1902–1903 

sekä hämäläisen osakun-
nan kuraattorina 1901–1902. 
Presidentti u. K. Kekkonen 
valmistui lakitieteen tohtoriksi 
1936 ja toimi ylioppilaslehden 
päätoimittajana 1927–1928. 
Presidentti t. Halonen on 
valmistunut oikeustieteen 
kandidaatiksi helsingin yli-
opistosta 1968 sekä toiminut 
suomen ylioppilaskuntien lii-
ton sosiaali- ja järjestösihtee-
rinä 1969–1970. hänet valittiin 
Alumniyhdistyksen Vuoden 
Alumniksi 2000.

Jotuni kuuluu niin novellien kuin romaanien 
kirjoittajana mestareiden joukkoon. Hänen 

ei tarvinnut odottaa jälkipolvien kiitosta, vaan 
hänet luettiin jo varhain Suomen merkittävimpiin 
kirjailijoihin. Jotuni sai Aleksis Kiven palkinnon 
1938 ja voitti talvisodan alla julistetun Suomen 
näytelmäkirjailijain liiton kilpailun.

Maria Haggrén syntyi Kuopiossa perheeseen, 
jossa tunnettiin ja kannatettiin Minna Canthin 
ajatuksia. Maria kuului vielä sukupolveen, joka 
sai suorittaa ylioppilastutkinnon vain erityisluval-
la, ”sukupuolestaan huolimatta.” Tuleva kirjailija 
aloitti opintonsa Helsingin yliopistossa vuonna 
1900 kirjallisuuden luentoja kuuntelemalla. Hän 
ryhtyi myös aktiivisesti toimimaan Savokarja-
laisessa osakunnassa osakuntatovereinaan 
muiden muassa Edvard Gylling, Otto 
Manninen ja Viljo Tarkiainen ja 
myöhemmin jo kouluajoilta tuttu Joel 
Lehtonen. Maria valittiin osakunnan 
sanomalehtitoimikuntaan jo ensimmäi-
senä keväänä.

Opiskelun jälkeen Jotuni oli saa-

vuttanut arvostetun aseman niissä kirjallisissa pii-
reissä, joihin hän osakunnassa oli liittynyt. Toinen 
novellikokoelma Rakkautta (1907) sai osakseen 
laajaa huomiota, mutta ei pelkästään myönteistä. 
Jotunin tuotannon julkisuudessa herättämä kes-
kustelu siivitti hänen mainettaan. Novellikokoel-
masta otettiin pian toinen painos ja se käännettiin 
ruotsiksi. Ruotsinnoksen luki ja siitä piti myös 
ajan huomattavin tanskalainen mielipidevaikutta-
ja Georg Brandes, joka kannusti Jotunia käyttä-
mään kykyjään suurempiin yrityksiin. 

Myös Jotunin myöhemmät teokset herättivät 
useimmiten polemiikkia. Romaani Arki elämää 
(1909) sai osakseen syyttelyä ”raakuudesta” ja 
”epäsiveellisyydestä”, vaikka monet kriitikot 

kiittivät teosta. Jotunin näytelmä Miehen 
kylkiluu (1913) muodostui suureksi menes-
tykseksi, joka on säilyttänyt suosionsa  
teattereiden ohjelmistossa. Nykyään 

tunne tuin hänen teoksistaan lienee  
kuitenkin Huojuva talo, joka julkaistiin  
postuumisti 1963.

pirjo Lyytikäinen 

Maailmanlaajuisesti harvinainen;  
nainen ja näytelmäkirjailija.

maria Jotuni (1880–1943)
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Gaudeamus onnittelee  
25-vuotiasta Helsingin yliopiston 
alumniyhdistystä!

Suomalaisia tieteen huipulla kertoo sata 
suomalaisen tutkimuksen menestystarinaa, 
jotka ovat kiinnostavia, hauskoja ja yllättä-
viäkin. Menestyneitä tieteentekijöitä on 
Suomessa noussut niin aateliskartanoista 
kuin matalista majoistakin. Tarkoin valitussa 
joukossa on mukana monia Helsingin 
yliopiston kasvatteja. 

Muistathan myös Gaudeamuksen 
jatkuvat edut Alumniyhdistyksen 
jäsenille: 

Tarjoamme Alumniyhdistyksen jäsenille  
Suomalaisia tieteen huipulla -kirjan hintaan 15 € (ovh 36 €). 

Tilausohjeet: Voit ostaa kirjojamme jäsenhintaan Gaudeamus Kirja & Kahvista (Vuorikatu 7)  
tai tilata niitä sähköpostitse osoitteesta tilaukset@gaudeamus.fi. Tilauksiin ei lisätä postikuluja. 
Jäsenedun saadaksesi näytä kaupalla jäsenkorttiasi ja sähköpostitilauksissa mainitse kampanjakoodi 
Hya25. Suomalaisia tieteen huipulla -tarjous on voimassa maaliskuun 2015 loppuun asti ja –20 %:n 
jäsenetu koko vuoden 2015.
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TEKOJA 
MAAILMAN 
PARHAAKSI
TuLE MuKAAN JA LAHJOITA HELSINKI.fI/INSIgHT

Ra
h

a
n

ke
Rä

ys
lu

pa
 p

O
l-

20
14

-11
21

2 
vO

im
a

ss
a

 13
.10

.2
01

4-
31

.12
.2

01
7, 

kO
kO

 s
u

O
m

es
sa

 a
h

ve
n

a
n

m
a

at
a

 l
u

ku
u

n
 O

tt
a

m
at

ta
. v

a
Ra

t 
kä

yt
et

ä
ä

n
 h

el
si

n
g

in
 y

li
O

pi
st

O
n

 t
u

tk
im

u
ks

en
, O

pe
tu

ks
en

 j
a

 y
h

te
is

ku
n

n
a

ll
is

en
 v

u
O

RO
va

ik
u

tu
ks

en
 t

u
ke

m
is

ee
n

.

B5_parhaaksi.indd   1 7.1.2015   15:45:06



Alumniyhdistys | JäsenkirJe 2015 27

Tieteellinen tutkimus ja yhteistyö eri toimijoiden 
kesken ovat avaimia ihmiskunnan kestävään 

hyvinvointiin, radikaaleihin innovaatioihin ja yritys-
toimintaan.  375-juhlavuoden avauksilla Helsingin 
yliopisto haluaa vahvistaa suomalaisen yhteiskunnan 
menestystekijöitä ja investoida tulevaisuuden osaa-
miseen. 

Alumniyhdistys toivoo, että alumnit, kumppanit 
ja koko suomalainen yhteiskunta tulevat mukaan 
kestävän hyvinvoinnin rakentamiseen.

–Myös me alumnit haluamme, että Helsingin 
yliopiston tutkimus ja opetus ovat parasta laatua. 
Alumniyhdistys onkin mukana sekä juhlavuoden 
ohjelmassa että yliopistolle tärkeässä varainhankin-
takampanjassa, kertoo alumniyhdistyksen hallituk-
sen puheenjohtaja Seppo Riski.

–Onnistunut varainhankinta auttaa yliopistoa 
hoitamaan tehtäviään, tutkimusta ja opetusta, vielä 
entistäkin paremmin – yhtenä maailman parhaista, 
jatkaa myös varainhankinnan kampanjakomiteassa 
mukana oleva Riski.

Vapaa ulkopuolinen rahoitus mahdollistaa yliopis-
tolle uusien avausten tekemisen. Kampanjakomitean 
puheenjohtaja, Cargotec Oy:n hallituksen puheen-
johtaja Ilkka Herlin pitää kampanjan 25 miljoonan 
euron tavoitetta realistisena Euroopan taloustilan-

teesta huolimatta. Herlin kannustaa mukaan myös 
yrityksiä – koko Suomi hyötyisi yritysten ja yliopis-
tojen yhteistyön syvenemisestä.

Riski vahvistaa yhteistyön merkityksen.
–Tapoja tukea yliopistoa on paljon. Lahjoitusten 

lisäksi alumni voi auttaa yliopistoa toimimalla esi-
merkiksi opiskelijan mentorina tai rakentamalla yli-
opiston ja oman työnantajan välistä yhteistyötä.

Alumnien rooli oli merkittävä myös juhlakeräyk-
sessä yliopiston täyttäessä 350 vuotta sekä vuosien 
2010–2012 varainhankintakampanjassa.

–Alumnien osuus Helsinki Insight -kampanjan 22 
miljoonaan euron tuloksesta oli yli neljännes, kiittää 
yhteyspäällikkö Pia Dolivo. 

Helsingin yliopiston 375-juhlavuoden varainhan-
kintakampanjaa johtaa kansleri Thomas Wilhelms-
son. Kampanjakomiteassa on puheenjohtaja FT 
Ilkka Herlinin ja alumniyhdistyksen hallituksen 
puheenjohtaja varatuomari Seppo Riskin lisäksi mu-
kana yhdeksän yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, 
elinkeinoelämässä, mediassa ja järjestötoiminnassa 
ansioitunutta yliopiston alumnia ja ystävää.

Lahjoitus Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusra-
hastoon on lahjoitus tieteen ytimeen. Lahjoitukset 
tukevat Helsingin yliopiston asemaa maailman par-
haiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukossa.

aLumni – LahJOiTa  
maaiLman parhaaKsi

JuhLavuOdEn kampanjaa tukee valtion vastin-
rahaohjelma, joka voi jopa nelinkertaistaa 
375-tulevaisuusrahastoon tehtyjen sitomatto-
mien lahjoitusten vaikutuksen. 10 000 euroa 
ja sitä suuremman lahjoituksen voi kohdentaa 
jollekin yliopiston kymmenestä koulutusalasta. 
lahjoituksen teet helposti ja nopeasti osoit-
teessa onlinedonation.helsinki.fi. lahjoittaa 
voi myös lahjakirjalla ja maksamalla lahjoi-

tuksen yliopiston juhlavuoden kampanjatilil-
le Fi37 1660 3001 0767 62. Lue lisää ja tee 
lahjoitus www.helsinki.fi/insight
Vastinrahaohjelman kautta valtio sijoittaa 
yliopiston peruspääomaan tietyn euromäärän 
jokaista yliopistolle 1.11.2014–30.6.2017 lahjoitet-
tua euroa kohti. enintään sijoitettava pääoma 
on 3 euroa yhtä lahjoituseuroa kohden, ja yh-
teensä 150 miljoonaa euroa kaikille yliopistolle.

TuLE muKaan Ja TEE LahJOiTus

Helsingin yliopiston 375-juhlavuoden varainhankinta-
kampanja on alkanut rivakasti. 25 miljoonan euron 
tavoitteesta on vuoden 2015 alussa koossa lähes  

6,5 miljoonaa euroa. Valtion vastinrahaohjelma voi jopa 
nelinkertaistaa lahjoitusten vaikutuksen.



 

MUUTTUVAT  
MAAILMANKUVAT

5.2.  KAIKEN ALKU  
Professori Kari Enqvist: Ensimmäinen sekunti  
Tutkijatohtori Lauri Wendland: Aineen olemus 
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Pirjo Hiidenmaa 

12.2. LUONNON JÄRJESTYS 
Akateemikko Irma Thesleff: Monimuotoisuus syntyy  
solujen välisestä viestinnästä 
Dosentti Tomas Roslin: Lantakuoriainen maailmankaikkeudessa  
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Hannu Sariola

19.2. IHMISYYDEN ALKU 
Dosentti Heta Gylling: Onko ihminen erityinen?  
Professori Kai Kaila: Milloin ihmisestä tulee yksilö?  
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Markku Löytönen

26.2.  KOTI, USKONTO, ISÄNMAA 
Dosentti Anu Lahtinen: Perheen aika  
Professori Sami Pihlström: Miksi uskonnot ovat? 
Dosentti Juhana Aunesluoma: Nationalismin monet kasvot    
Tilaisuuden puheenjohtaja: Dosentti Hannele Cantell 

5.3. OMISTAMISEN OIKEUS 
Akatemiaprofessori Martti Koskenniemi: Valtiovalta ja yksitysomistus   
Dosentti Minna Ruckenstein: Voiko jakamalla omistaa? 
Tilaisuuden puheenjohtaja: Tutkimusprofessori Mika Pantzar 

12.3.  MIKÄ ON NORMAALIA?  
Ylilääkäri Kaisla Joutsenniemi: Mitä sukupuolta olet?  
Dosentti Antti Häkkinen: Kuinka vanha olet? 
Professori Simo Vehmas: Oletko vammainen?  
Professori Salla Kurhila: Mikä on äidinkielesi? 
Yliopistonlehtori Raisa Valve: Mitä syöt?    
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Jouko Rikkinen

 
 

Torstaisin klo 17.00–19.00 
Porthania, PI (Yliopistonkatu 3) 
Luennot myös verkossa suorina  

lähetyksinä ja jälkikäteen:  
helsinki.fi/videot

Suoria verkkoluentoja voi  
seurata myös Etelä-Karjalan Kesä-

yliopistossa Lappeenrannassa,  
Keravan Opistossa, Kianta- 

Opistossa, Kuhmon kansalais-
opistossa ja Lahden oppimiskeskus  

Fellmanniassa.

Lisätietoa:  
helsinki.fi/avoin/studiageneralia 

Twitter: #studiageneralia 

Järjestää: Helsingin yliopiston  
Avoin yliopisto

Vapaa pääsy. Tervetuloa! 
 

 

STUDIA  
GENERALIA  
KEVÄT 2015



paiKaLLisKLuBi 
BErLiinissä

aLumniYhdisTYs ja Suomen Saksan- 
insti tuutti tekevät yhteistyötä 2015–2016  
käynnistämällä Berliinin alumniklubin.

Klubi kokoontuu säännöllisesti kahdesti 
vuodessa toukokuussa ja marraskuussa.  
Ensimmäinen tapaaminen järjestetään 
6.5.2015 kello 17.00–19.30. Tervetuloa!

Paikka: Suomen Saksan-instituutti,  
Georgenstr. 24 (2. krs), 10117 Berliini
Ilmoittautuminen yhdistyksen  
kotisivuilla tai toimistolle.

Aloitamme tutustumalla toi-
siimme pienimuotoisen tarjoilun 
lomassa minkä jälkeen on vuorossa 
ajankohtaisen tutkijan puheenvuo-
ro. Tämän jälkeen on varattu aikaa 
klubin ohjelman suunnittelulle  
yhdistyksen toiminnanjohtajan 
alustuksesta. Lopuksi on aikaa  
vapaalle seurustelulle. Halukkaille  
tarjotaan mahdollisuus tutustua 
Instituuttiin ja sen toimintaan.  
Tarjolla pientä syötävää ja juotavaa.

miKä On paiKaLLinEn aLumniKLuBi?

Paikalliset alumniklubit ovat yliopiston  
entisten opiskelijoiden perustamia pai-
kallisia ryhmiä, jotka toimivat osana hel-
singin yliopiston alumniyhdistystä. klubit 
mahdollistavat alumniuden toteuttamisen 
paikallisesti, missä tahansa ympäri maail-
maa. Jos asuinpaikkakunnallasi on paljon 
alumneja sekä yliopiston ystäviä ja faneja, 
ota yhteyttä toiminnanjohtajaan.
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375-JuhLaviiniT

italialainen arMONia 
punaviini toscanan ran-
nikolta, joka valmiste-
taan luomu menetelmää  
käyttäen. rypäleet 
tässä viinissä merlot, 
Alicante ja syrah.  
ruokasuositus: Grillattu 
kana, lihamureke sienien 
kera ja grillattu liha  
tarjoilu lämpötila: 18c° 
Hinta: 21,60 euroa 
pullo (sis. kaikki verot 
myös alv) + rahtikulut

Alumniyhdistys on osallistunut yliopiston 
375-juhla vuoden valmisteluihin valitsemalla 

juhlavuodelle laadukkaat eurooppalaiset 
luomu viinit. Niitä juodaan juhlatilaisuuksissa 

ja annetaan lahjaksi vuoden mittaan.

itävaltalainen 
SONNeN MuLde 
rieSLiNG 2013 luomu-
viini (At-Bio 402) on 
valmistettu riesling 
rypäleestä.  
ruokasuositus: kevyet 
salaatit, kylmä bufee, 
kevyet liha ruuat ja lohi  
tarjoilu lämpötila: 12c°
Hinta: 15,48 euroa 
pullo (sis. kaikki verot 
myös alv) + rahtikulut

itävaltalainen  
SONNeN MuLde 
BLauFrÄNKiSCH 2012 
on Blaufränkisch rypä-
leestä valmistettu luo-
muviini (At-Bio 402).  
ruokasuositus: salaatit, 
kevyet liharuuat, paah-
topaisti ja bufee tarjoilu  
tarjoilu lämpötila: 18 c°
Hinta: 15,48 euroa 
pullo (sis. kaikki verot 
myös alv) + rahtikulut

375- 
valkoviini

375- 
punaviini

375-kaulurilla varustetut lahjaviinit 
(etiketissä ei 375-logoa)

CHaMpaGNe HeNri 
Giraud, eSprit de 
Giraud. tämä mahta-
va samppanja tulee ai-
van samppanja-alueen 
sydämestä pienestä 
kylästä nimeltään Ay. 
rypäleinä 70% Pinot 
noir ja 30% Chardo-
nay. hyvin helposti 
juotava samppanja 
jossa hennot sametti-
maiset kuplat...  
tarjoilu lämpötila: 12c° 
Hinta: 40,80 euroa 
pullo (sis. kaikki verot 
myös alv) + rahtikulut

The Sonnenmulde Estate Winery  
on pieni perheyritys Golsissa Burgen landissa 

Neusiedler See -järven vieressä.  
Jo vuodesta 2007 heidän kaikki viininsä  
on valmistettu orgaanisin menetelmin.



EsimErKKEJä rahTihinnOisTa suOmEEn:

Kuljetushinnat Kehä iii sisäpuolella

12 pulloa 3,70 / plo

18 pulloa 2,70 / plo

24 pulloa 2,30 / plo

30 pulloa 1,95 / plo

36 pulloa 1,50 / plo

yli 42 pulloa 1,00 / plo

 laskussa rahtihinnoittelu on eritelty erikseen.

TiLaus

viiniEn  
vErOKäYTännöT
Viinien toimittaja on yri-
tys nimeltä WineHouse. 
Käyttäessä WineHouse 
Oű:n palvelua varmistut, 
että eu:n ja Suomen lakeja 
ja asetuksia noudatetaan, 
sekä valmisteveron alaisiin 
tuotteisiin liittyvät  
vero t hoidetaan vaaditulla 
tavalla.

eu:n sääntöjen mukaan 
kaikilla tuotteilla, myös val-
misteveron alaisilla (kuten 
alkoholi) tulee olla vapaa 
liikkuvuus eu:n alueella. 
tämä tarkoittaa, että kai-
killa yrityksillä ja yksityisil-
lä henkilöillä on mahdolli-
suus ostaa tuotteita. 

eu:n asetusten ja Suomen 
verolakien mukaan toisesta 
jäsenmaasta hankittujen 
valmisteveronalaisten tuot-
teiden osalta valmistevero 
tulee suorittaa siihen maa-
han jossa tuotteet otetaan 
kulutukseen. Juhlaviineistä 
on veloitettu valmisteverot 
ja ne on tilitetty Suomen 
valtiolle.

WineHousin yhteystiedot:
Nappe andler  
+358(0)40 501 2525
nappe.andler@ 
winehouse.ee

Yhdistys järjestää viinien noutotilaisuuden 27.2. kello 
15–19 Helsingin yliopiston päärakennuksen aulassa 
(uusi puoli, Fabianinkatu 33). Mikäli voit noutaa tilaa-
masi viinit tuolloin on viinien rahtikulu 1 euro / pullo 
ja minimitilausmäärä 6 pulloa. Viinit tulee tilata yh-
distyksen kotisivuilta 20.2. klo 12 mennessä. 

Voit myös tilata viinit kotiisi kunhan huomioit, 
että täysi-ikäisen henkilön tulee vastaanottaa viinit 
arkena klo 8–16 välisenä aikana. Kotiin tilatessa on 
minimitilausmäärä 12 pulloa ja silloin noudatetaan 
yleisiä rahtihintoja joista esimerkkejä alla. 

Arvonlisäverotonta hintaa noudatetaan kun ostaja-
na on Y-tunnuksen omaava yritys. Minimitilausmää-
rä on yritykselle tuotekohtaisesti 6–12 pulloa. Rah-
tikustannukset valitsemaasi osoitteeseen veloitetaan 
samalla laskulla tuotteiden kanssa ennen toimitusta.

Myös sinä voit tilata juhlaviinejä  
kuuden pullon erissä / tuote. Juhlaviinit 

tilataan yhdistyksen kotisivuilta 
www.helsinki.fi/alumniyhdistys
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aLumniJuhLa
Alumniyhdistyksen 

25-vuotisjuhlatanssiaiset 
23.5 Ylioppilastalolla.
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nyt on yhteisen juhlan aika! Toukokuussa 
2015 Alumniyhdistys palaa sinne, mistä 

kaikki sai alkunsa 25 vuotta sitten. Ylioppilas-
talolla järjestetyissä Seniori tanssiaisissa vuon-
na 1990 päätettiin perustaa nykyinen runsaan 
5 500 jäsenen Alumni yhdistys. Tule sinäkin 
viettämään keväistä juhlaa satojen alumnien 
iloisessa seurassa, olemmehan kaikki samaa 
”yliopistoperhettä”.

virTuOOsinEn Filharmooninen Viihde-
jousikko (hko) konsertoi ja tanssittaa juhla-
väkeä ikivihreiden tahdissa. Yläkerran saleissa 
on tarjolla buffet-illallinen. Juhlassa tarjoil-
laan Helsingin yliopiston 375-vuosijuhla-
viinejä. ”Studiossa” voit seurueinesi asettua 
kameran eteen ikuistamaan juhlamuistoja. 
Vuoden Alumnin valinta on yksi juhlan koho-
kohdista. Valoisa kevätilta huipentuu yllätys-
ohjelmaan keskiyöllä. 

Tähän juhlaan kannattaa kaikkien hy:n 
alumnien osallistua – vanhojen ja nuorten, 
juristien ja humanistien. Tule yksin tai yh-
dessä – tanssimaan pääsevät kaikki ”kevyt-
kenkäiset” ja tanssihaluttomatkin on otettu 
huomioon. Hauskanpito ja tanssiminen ovat 
onneksi akateemisen kansalaisen perustaitoja.  

Ilmoittautuminen yhdistyksen  
koti sivuilla www.helsinki.fi/alumni-
yhdistys tai puhelimitse: 029 412 4494.

Tumma puKu ja liehuvat helmat kruunaavat 
juhlatunnelman.

aLumniYhdisTYs järjestää tanssikurssin 
 kolmena viikkona ennen juhlaa Porthaniassa 
voimistelunopettaja Sirpa Koiviston johdolla.   
Harjoittelemme vanhoja tansseja rennosti  pilke 
silmäkulmassa. Katso lisätietoa sivulta 55.

miKäLi EdusTaT yhteisöä, joka haluaa tukea 
tätä juhlaa, löydät tietoa eri tukivaihtoehdoista 
yhdistyksen kotisivuilla olevasta mediakortista.
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vaikka esimerkiksi mikrobiologian tohtorikou-
lutettava osaa ja ymmärtää oman alansa asiat 

erinomaisen hyvin, hänellä ei välttämättä ole selvää 
käsitystä miten Suomen oikeuslaitos toimii tai miten 
Euroopan Unioniin liittyminen on vaikuttanut ää-
nestäjän oikeusturvaan. Silti on hyvin todennäköistä, 
että hän jossain työuransa aikana tätä tietoa tarvitsee.

Yliopiston rehtori Jukka Kola ja vararehtori Keijo 
Hämäläinen ottivat asian esille Alumniyhdistyksen 
valtuuskunnan kokouksessa. Yhdistys otti haasteen 
vastaan. Tuloksena oli ainutlaatuinen ja poikke-
uksellisen hyödyllinen, käytännönläheinen kurssi 
tohtorikoulutettaville. 150 hakijan joukosta kurssille 
valittiin 50, jotka edustivat kaikkia tohtorikouluja. 

Kurssi TOTEuTETTiin syksyllä 2014 kahtenatoista 
torstai-iltapäivänä ja se oikeutti kahteen opintopis-
teeseen. Kurssin tavoitteena oli avartaa ja syventää 
Helsingin yliopistosta valmistuvien tohtoreiden tie-
toja mm. suomalaisen yhteiskunnan eri sektoreiden 
toiminnasta, kansantaloutemme kytkennöistä EU:n 
globaaliin talouteen sekä Suomen ulko- ja turvalli-
suuspolitiikasta. Uutta kurssissa oli tiedonsaannin 
lisäksi vuorovaikutus. Uusia ajatuksia syntyi eri alo-

jen vaikuttajien ja päättäjien kohdatessa ja keskustel-
lessa oman alansa tulevien huippujen kanssa. Kurssi 
tarjosi osallistujille valmiuksia ja ymmärrystä toimia 
yhteiskunnassa ja kehittää sitä.

Kurssilla puhuivat pro bono Matti Alahuhta, 
Esa Härmälä, Johanna Ikäheimo, Jaakko Ilonie-
mi, Terhi Koipijärvi, Sixten Korkman, Pauliine 
Koskelo, Lasse Lehtinen, Elina Lepomäki, Erkki 
Liikanen, Mika Maliranta, Susanna Miekk-oja, 
Hannu Penttilä, Seppo Riski, Arto Räty, Jukka 
Salovaara, Pekka Seppänen, Osmo Soininvaara, 
Petteri Taalas, Teija Tiilikainen, Erkki Virtanen 
ja Merja Ylä-Anttila.

TiLaisuudET oli tarkoitettu vuorovaikutuksellisik-
si, jossa puolin ja toisin voitiin esittää ns. ”tyhmiä” 
kysymyksiä. Avoimuutta korostettiin noudattamalla 
Chatham House -sääntöä. Samalla henkilöt, joilla on 
pitkä kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja 
vastuunkannosta, ovat saaneet tutustua tulevaisuu-
den huippuosaajiin, ammattilaisiin ja ajantasaiseen 
tutkimustietoon. Molemmat ovat voineet vaikuttaa 
toistensa käsityksiin esillä olevista aiheista, vaikkapa 
siitä, millainen on Euroopan unioni 2020-luvulla.

aLumniEn Kurssi TOhTOri-
KOuLuTETTaviLLE OLi mEnEsTYs
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Paras kurssi 
yliopistossa!

Loistava yhteis kunnallinen 
keskustelu foorumi

Rehellistä puhetta erittäin 
tärkeistä aiheista

Suosittelisin 
kaikille 

Suomen 
kansalaisille!

Olen niin monelle 
jo vouhkannut 
tästä hyvästä 

kurssista!

Tietoni tarkentui  
ja konkretisoitui.

Lähdin luennolta inspiroituneena ja 
uutta oivaltaneena. Kiitos tasokkaista 

järjestelyistä, tämä kurssi on kyllä 
antanut minulle todella paljon!

Poikkitieteellinen kurssi valmistaa 
laajempaan yhteiskunnalliseen 

toimimiseen. Yliopiston 
pitäisi laajemmin keskittyä 

tämäntapaiseen koulutukseen.

Chatham house rulesin ansiosta tuntuu, 
että kurssilla todella puhutaan asioista 
niin kuin ne ovat eikä pelkästään media 
hypetyksen tavallisin katsantokannoin.

Yhteiskunnan asiat 
kuuluvat kaikille, omasta 
erikoisalasta riippumatta.

Kiinnostavaa mielipiteillä höystettyä faktaa 
asioista joita en ole itse opiskellut tai osittain 

joista en ollut tietoinenkaan, mutta jotka 
määräävät aikalailla jokapäiväistä elämäämme.

Mukavasti rönsyili taas. Kiva 
huomata että vieraat innostuvat 

vastaamaan kysymyksiin.

Hauskaa, että puhujat ’integroi
tuvat’ opiskelijoiden pöytiin 

kahvi tauon aikana – hedelmällisiä 
keskustelun aiheita syntyi.

Tämä on tärkeä kokonais
katsaus yhteiskunnan eri alueiden 

huippuasiantuntijoilta. Tieto paketti, 
joka olisi hyvä olla kaikkien tohtori
koulutettavien opetusohjelmassa.

Erityiskiitos mukavasta ja 
kannustavasta ilma piiristä, joka 

innostaa tuomaan esille ja kuule maan 
laajalti eri näkökulmia ja käymään 
keskustelua yhteis työssä eri alojen 

tohtori koulutettavien kanssa.

Tulevat tohtorit edustivat lähes kaik-
kia yliopiston oppialoja, esimerkiksi 
lääketiedettä, teologiaa, matematiik-
kaa, luonnontieteitä, humanistisia 
aineita ja kasvatustiedettä. 
Tässä otteita heidän palautteestaan:

Tilaisuus antoi taas 
lisää ajateltavaa.

Syksyn ajankohtaisin ja mielenkiintoisin luento. 
Erinomaiset luennoitsijat. Keskustelu oli avointa ja 
kysymyksiin sai selkeät ja perustellut vastaukset.



Jokaisen luennon jälkeen osallistujilta kysyttiin 
kaksi kysymystä:
Suosittelisitko tätä luentoa tuttavallesi/toiselle 
tohtori koulutettavalle?
 kaikkien luentojen yhteen laskettu tulos oli,  
että keskimäärin 86% suosittelisi kyseistä luentoa 
varauksetta, 11% suosittelisi ehkä tai varauk sella  
ja 3% ei suosittelisi. 
 Saitko hyödyllistä tietoa kurssilla käsitellystä 
aiheesta?
sisällön osalta oltiin keski määrin sitä mieltä,  
että 74%sti saatiin hyödyllistä tietoa,  
21%sti varauksella, 5%sti ei saanut.

suOsiTTELisiTKO?
kurssin päätyttyä kaikilta osallistujilta kysyttiin:
Suosittelisitko tätä kurssia tuttavallesi / toiselle 
tohtori koulutettavalle? 
94% vastanneista suosittelisi kurssia varauksetta,  
6% varauk sella ja 0% ei. 
avarsiko tai syventikö kurssi tietojasi suoma-
laisen yhteiskunnan eri sektoreiden toiminnasta, 
kansantalou temme kytkennöistä eu:n globaaliin 
talouteen sekä Suomen ulko- ja turvallisuus-
politiikasta? 
83% vastasi kyllä, 17% ehkä/varauksella ja  
0% vastasi ei.

Vastausprosentti oli keski määrin 84%. 

Kaiken EU myönteisen asiantuntijuuden 
lomaan kaipaisin myös saman tasoisia kriittisiä 
ääniä... Mutta tämä kurssi on mielestäni näinkin 
yksi kiinnostavimmista mihin olen osallistunut. Kiitokset hyvästä 

keskustelun mode
roinnista! Tämä kerta 
jätti erityisen vahvan 
jännitteen, mikä on 
myönteinen asia!!

Kiitos! Luentosarja 
etenee loistavasti.

Esitys oli jäsennelty ja 
laajaalainen, syyt ja 

seuraukset läpiluotaava.

Vastaukset kysymyksiin olivat 
tiiviydessään huikaisevia ja tark kaan 

asian ytimeen luotaavia. Ehdottomasti 
suosittelen tätä luentoa.

Analyyttinen, looginen 
ja arvovaltainen esitys. 

Kokemus ja äly yhdistyivät 
kunnioitettavalla tavalla.

Erilainen formaatti kuin yleensä, 
aktivoi yhteiskunnallista ajattelua.

Nyt oli kyllä sikahyviä molemmat puhujat! 
Hienoa :) Kurssi muutenkin ollut hyvä. 

Jatkattehan ensi vuonna tätä samaa kurssia?
Kaiken kaikkiaan kurssin aihepiirit alkavat nyt 
muodostua suuremmaksi kokonaisuudeksi ja 

tämäkin kerta vaikutti olennaisesti siihen.

Asiantuntijoiden kuuntelu 
on aina ajatuksia 

herättävää, vaikka heidän 
kanssaan olisi monesta 

asiasta eri mieltäkin 
kuten tällä kertaa olin.

Paljon sisältöä 
poliittisesti latau
tuneeseen ja siten 
usein sotkettuun 

aiheeseen.

Tämä luento palautti taas analyysit sille 
makrotasolle, joka on ollut ominaista tälle 

kurssille, ja joka on tehnyt siitä niin loistavan 
ikkunan suomalaiseen yhteiskuntaan.
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haLLiTus TOimiKaudELLa 2015
•  Varatuomari Seppo riski (hallituksen puheenjohtaja)

•  Vararehtori anna Mauranen, helsingin yliopisto 

•  Tiedetoimittaja, tiedekirjailija Marjo Nurminen

•  Toimitusjohtaja Jan d Oker-Blom uusi

•  Toimittaja, yrittäjä reetta räty, räty-salovaara-Blåfield oy uusi

•  Filosofian maisteri Walter rydman

•  Kirjailija, journalisti ja psykoterapiaopiskelija anja Snellman 

•  Toiminnanjohtaja Katariina Styrman, suomen saunaseura ry uusi

•  Apulaistoiminnanjohtaja Sari Vapaavuori, helsinkimissio

•  Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti Jarmo Vaittinen uusi

•  Vanhempi asiantuntija tero Vuori, microsoft 

•  Johtaja pasi Vuorinen, oP Varallisuudenhoito

vaLTuusKunTa TOimiKaudELLa 2015
•  Rehtori Mirjam Kalland, svenska social- och kommunalhögskolan  

vid helsingfors universitet (Puheenjohtaja) 

•  Oikeustieteen alumni Hannu penttilä (1. varapuheenjohtaja)

•  Pääjohtaja petteri taalas, ilmatieteen laitos (2. varapuheenjohtaja)

•  Johtaja taina aaltonen, elintarviketurvallisuusvirasto evira

•  Vapaa kirjoittaja ja luonnonsuojelija Heidi andersson,  

suomen WWF:n hallitus uusi

•  Toiminnanjohtaja arto aniluoto, eurooppalainen suomi ry 

•  Helsingin piispa irja askola uusi

•  Johtaja Klaus Cawén, kone oyj 

•  Kansanedustaja Christina Gestrin 

•  Varatoimitusjohtaja tuula Haatainen, suomen kuntaliitto ry

•  Johtokunnan jäsen Seppo Honkapohja, suomen Pankki uusi 

•  Toimitusjohtaja Juha pekka Katainen, Asianajotoimisto krogerus oy uusi

•  Hallituksen jäsen Kirsi Komi, metsäBoard uusi

•  Johtaja Susanna Miekk-oja, danske Bank oyj:n varallisuudenhoito

•  Johtajaylilääkäri Kati Myllymäki, etelä-savon sairaanhoitopiiri ky

•  Konsulttiyrittäjä arto Ojala, AVePo oy 

•  Apulaiskaupunginjohtaja pekka Sauri, helsingin kaupunki 

•  Vapaa vaikuttaja, kolumnisti pekka Seppänen

•  Valtiosihteeri peter Stenlund, ulkoasiainministeriö uusi

•  Toiminnanjohtaja tuija talvitie, Cmi martti Ahtisaari Centre uusi

•  Ylijohtaja timo tanninen, ympäristöministeriö

•  Johtaja teija tiilikainen, ulkopoliittinen instituutti 

•  Johtava ekonomisti penna urrila, elinkeinoelämän keskusliitto

•  Apteekkari Hannes Wahlroos, kauniaisten apteekki
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vaLTuusKunnan KirJavinKiT

 "Näitä kirjoja on tietysti monia, mutta yksi melko uusi tärkeä kirja 
on Acemoglu D. & J.A. Robinson, Why Nations Fails, the Origin 
of Power, Prosperity and Poverty, Profile Books 2012. (Miksi maat 
kaatuvat? suom. Kimmo Pietiläinen) 

Kirjan perussanoma on oikeanlaisten instituutioiden tärkeys 
yhteiskunnan kehitysprosessissa. Hyvät instituutiot voivat saada 
aikaan myönteisen kierteen innovaatioiden, talouden ja hyvinvoin-
nin kehityksen, tasa-arvoisen varallisuuden jaon ja rauhan puoles-
ta. Kirjassa käydään läpi suuri joukko esimerkkejä/tapauksia, joissa 
kansakunta on onnistunut tai epäonnistunut.

Seppo Honkapohja
suomen Pankin johtokunnan jäsen ja  

helsingin yliopiston hallituksen jäsen

Valtuuskunnan uudet jäsenet  
esittäytyvät kertomalla mikä kirja  
on ollut heille merkityksellinen.

 "Kirja, joka on vaikuttanut minuun merkittä-
västi on Jörn Donnerin Mammutti (Otava 
2013). Tämä yli tuhatsivuinen muistelmateos 
hätkähdyttää rehellisyydellään. Donner on 
merkittävä älykkö ja kulttuuri-
persoona, jonka toiminta on ollut 
laaja-alaista. Hän on kirjoittanut 
kirjoja, saanut Finlandia-palkin-
non, ohjannut ja tuottanut eloku-
via, toiminut poliitikkona ym. 

Mammutissa Donner selostaa 
elämäänsä ja ajatuksiaan kau-
nistelematta. Hänen elämässään on luovuut-
ta, vauhtia ja väriä. Donner matkustelee ja 
verkostoituu yhteiskunnallisten vaikuttajien 
kanssa. Hänen tekemisiään ja ajatuksiaan 
lukee henkeä pidätellen, eikä teoksen mam-
muttimainen koko haittaa. Onhan kyseessä 
kokonainen, ainutkertainen elämä.

Donner ei kuitenkaan tyydy esittelemään 

vain elämänsä aurinkoisia puolia. Hän kuvaa 
myös raadollisuutta: runsasta alkoholin käyt-
töä, rikkoutuneita ihmissuhteita, sairauksia. 
Arvostan Donnerin rohkeutta. Hän sanoutuu 

irti monille muistelmakirjailijoille 
ominaisesta taipumuksesta esittää 
itsensä idealisoidussa valossa.

Minun ajatteluuni Mammutti on 
tuonut lisäarvoa sen havainnon myö-
tä, että myös menestynyt ihminen 
voi kärsiä itsetunto-ongelmista. Se on 
toisaalta lohdullista, mutta toisaalta 

traagista. Donner toteaa, ettei hän haluai si elää 
elämäänsä uudelleen samalla tavalla. ”Mitä ta-
hansa muuta, muttei tällaista”. Kuitenkin moni 
kadehtisi hänen saavutuksiaan. Teos haastaa 
kysymään, miten kannattaa elää. 

Heidi andersson
kirjoittaja ja luonnonsuojelija
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 "Katharine Graham: Personal History
Madeleine Albright: Madam Secretary
Tykkään lukea merkkihenkilöiden elämäkertoja – ja yleensä 
in English -koska siinä saa helposti ”kaksi kärpästä yhdellä is-
kulla”; historian oppitunnin sekä usein jännityskertomuksen 
joka on oikeasti totta, ei fiktiota.

Haluaisin erityisesti nostaa esille kahden ainutlaatuisen nai-
sen tarinan. Katherine Graham julkaisi Washington Post -leh-
teä jonka toimittajat paljastivat Watergate skandaalin. Madelei-
ne Albright on Tšekeissä syntynyt pakolainen josta tuli USA:n 
ulkoministeri. Innostuin ja inspiroiduin näiden kahden hyvin 
erilaisen naisen elämäntarinasta. 
Päällimmäisenä mielessä positiivinen 
usko siihen että kaikki on elämässä 
mahdollista ja vaikeuksista voittoon. 
Suosittelen!

Kirsi Komi
hallitusammattilainen 

 "Kaija Junkkarin teos  
Nainen Jumalan kuvana julkais-
tiin vuonna 1982. Olin kolmen-
kymmentävuotias teologian 
maisteri ja kirjan lukeminen vä-
risytti. Miksei minulle uskonto-
tunneilla kerrottu tällaista!

Ensimmäinen suomenkie-
linen feministiteo loginen teos 
raotti kriittistä ovea siihen, että 
kirkon historia on ollut mies-
ten kerrontaa miehistä. Junk-
kari tulkitsi Raamatun tarinoi-
ta naisten näkökulmasta, piti 
Jumalaa isän sijaan myös äitinä 
ja kysyi, oliko Jeesus feminis-
ti. Kirja jätti jäljen myös muun 
historian lukemiseen - ainako 
vaan ne voittajat? Millaista on 
arjen ääni sotasankareiden lie-
peillä tai missä ja miten vaien-
nettujen äänet? 

Kotikortteleissamme, kir-
kossamme, heimoissamme ja 
suvuissamme on unohdettuja 
selviytymistarinoita. Voimaan-
nuttamisen vitamiinia. Kirja 
teki uteliaaksi. 

Kirja houkutteli havainnoi-
maan, kenen ääni missäkin 
tilanteessa kuuluu ja voisiko 
muunkinlaisia ääniä olla. Pa-
kotti kohtaamaan valtaapitävän 
vamman: organisaatiokyljen, 
kun pitäisi kohdata kasvot ja 
rohkeus nähdä.”

irja askola
helsingin piispa

 "Verkottunut ihmiskunta (The Human Web. A Bird's-Eye View 
of World History, 2003) on professoreiden William McNeil-
lin ja J. R. McNeillin (isä ja poika) kirjoittama teos ihmisten 
verkostoitumisesta ja sen vaikutuksista maailmanhistoriaan. 

McNeillien teemana on käydä maailmanhistoria läpi ihmis-
ten verkottumisen ajatuksen näkökulmasta; ihmiskunta on 
vuorovaikutusverkkojen muodostava laajempi kokonaisuus, 

joka historian saatossa on tihentynyt 
ja nopeutunut eri ajanjaksoina. Teos 
on antanut minulle uuden näkökul-
man siitä, miten nykyisenkaltainen 
globaali maailmantalous ja maail-
manjärjestelmä ovat muodostuneet, 
ja mitkä tekijät tulevat vaikuttamaan 
sen kehitykseen jatkossa.

Juha pekka Katainen
Asianajotoimisto krogeruksen toimitusjohtaja

24-henkinen valtuuskunta edustaa yhteis-
kunnan eri aloja ja yliopiston eri oppiaineita. 
He tukevat ja rikastuttavat alumnitoimintaa 
toimimalla yhdistyksen yhteiskuntasuhteiden 
ydinverkostona.
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 "Eri kirjat voivat vaikuttaa vahvasti ajankohtai-
sessa tilanteessa. Vuoden 2014 aikana oli Anne 
Applebaumin kirja Ironcurtain, The Crushing 
of Eastern Europe, minulle tärkeä. Se antoi his-
toriallista syvyyttä keskusteltaessa 
Ukrainan kriisistä ja auttoi ym-
märtämään miksi esim Puola niin 
voimakkaasti korostaa eu:n itäistä 
kumppanuutta. Toinen minulle 
tärkeä kirja viime vuonna oli Kari 
Tarkiaisen Sveriges Österland. Se 
nousi uudelleen ajatuksiin keskus-
teltaessa Suomen identiteetistä ja pohjoismai-
sista juurista mm Venäjän maanmiespolitiikan 
johdosta.

Valitsen kuitenkin Rachel Carsonin Si-
lent Spring -kirjan vuodelta 1962. Luin sen 
teini-ikäisenä ja se aiheutti aikamoisen jär-
kytyksen, joka oletettavasti on aiheuttanut 
elinikäisen kriittisyyden maatalouden torjun-

 "Matthew D Lieberman: Social. Why our 
brains are wired to connect. Oxford University 
Press 2013.

Lieberman on amerikkalainen aivotutki-
ja, joka tutkii sosiaalisuutta ja sen merkitystä 
kaikessa toiminnassamme. Uuden aivotutki-
muksen myötä, opimme ihmisenä olemises-
ta koko ajan uutta: miten rationaalisuus on 
täysin yliarvostettua, miten tunteet ja sosiaa-
lisuus ohjaavat päätöksentekoamme, miten 
osaamme lukea muiden ajatuksia pienistä 
vinkeistä, miten sosiaalinen kipu – petetyk-
si tuleminen, epäoikeudenmukaisuus, suru - 
aktivoivat aivoissamme saman kohdan, kuin 
fyysinen kipu. Sosiaaliset mekanismit ovat 
taanneet ihmiskunnan eloonjäämisen: lapset 
tarvitsevat hoivaa monta vuotta, yhteisön tuki 
on aina ollut paras henkivakuutuksemme ja 
kuten nykyään lehdistäkin luemme, yksinäi-
syys tappaa. 

Sosiaalisuuden ja ylipäätään mielen maa-
ilman parempi ymmärrys on ihmiskunnalle 
suuri mahdollisuus. Se antaa uusia näkökul-

ta-aineiden huolimattoman käytön suhteen. 
Toimiessani Arktisen neuvoston virkamies-
puheenjohtajana vuosina 2000–2002 jouduin 
konkreettisemmin perehtymään kansainväli-

seen kemikaalipolitiikkaan, ilmas-
topolitiikan ohella. Arktiset alkupe-
räiskansat olivat huolissaan pysyvien 
orgaanisten ympäristömyrkkyjen 
(pop-yhdisteet) rikastumisesta ark-
tisissa ravintoketjuissa. Huomasin 
kuinka voimakkaasti aihepiiri puhut-
teli minua, ilmeisesti Silent Springin 

aiheuttamat asenteet nousivat esille alitajunnas-
ta. Sain edustaa Arktista Neuvostoa Tukhol-
man pop-yhdisteiden vastaisen yleissopimuksen 
allekirjoittamiskonferenssissa vuonna 2001. Se 
kuuluu urani tärkeisiin hetkiin. 

peter Stenlund
Valtiosihteeri

mia johtamiseen, 
konfliktinratkai-
suun, yhteisen edun 
rakentamiseen ja 
uusien pelisääntöjen 
neuvottelemiseen. 
Keskinäisriippuvai-
nen maailmamme 
elää ratkaisevia ai-
koja, jotais tarttis tehdä. Jos ymmärtäisimme 
paremmin ihmisen syviä, harhaisia, usein tie-
dostamattomia motiiveja, voisimme yhteistuu-
min luoda myös sellaista ongelmanratkaisua 
joka tuottaisi kestävämpiä ratkaisuja. 

cmi:n visio on että kaikki konfliktit ovat 
ratkaistavissa. Sen, minkä ihmiset ovat aloit-
taneet, he voivat myös lopettaa. Helpommin 
sanottu kuin tehty mutta uskon, että Lieber-
manin opit tuovat uusia tulokulmia tähänkin 
dilemmaan.

tuija talvitie
toiminnanjohtaja, Cmi martti Ahtisaari Centre
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EdusKunTa-
vaaLiT 2015

viimE vaaLiEn Tapaan yhdistys pyr-
kii kokoamaan puoluejohtajat edus-
kuntavaalien alla Helsingin yliopiston 
päärakennuksen Juhlasaliin keskuste-
lemaan ajankohtaisimmista, Euroopan 
ja Suomen tulevaisuuteen liittyvistä 
kysymyksistä. Moderaattorin johdolla 
pohditaan myös yliopistoja, tiedettä ja 
koulutuspolitiikkaa koskevia asioita. 

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä 
Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa. 

Tiedotamme ohjelmasta tarkemmin 
sähköpostitse heti ajankohdan vahvis-
tuttua. 

AlumniForumia edeltää keskustelu  
– Politiikka yhteiskunnan tuki-
pilarina – Helsingin yliopiston  
päärakennuksen Lehtisalissa. Tässä  
tilaisuudessa asiantuntijat ja yleisö 
keskus televat parlamentarismin tule-
vaisuudesta ja politiikasta yhteiskun-
nan tukipilarina. Kahvitarjoilu. 

Ilmoittautuminen yhdistyksen kotisivuilla www.helsinki.fi/alumniyhdistys
tai puhelimitse: 029 412 4494
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aLumniYhdisTYKsEn  
KuLTTuuriTrEFFiT

Ke 25.2.
postmodernismi 1980–1995
designmuseo klo 16.30
Korkeavuorenkatu 23

• Postmoderni – tyyli tai ajattelutapa – haastaa 
modernismille ominaisen uskon lineaariseen kehi-
tykseen ja parempaan tulevaisuuteen. maailman-
politiikka huokuu jälleen kylmän sodan tunnelmaa, 
suomettuminen nostetaan keskusteluun. sosiaali-
nen media ja olemisen monet tasot pirstovat arvo-
maailmaa ja elämää. rajojen rikkomisen kautta 
syntyy dialogi.

• Näyttelyssä nähdään muun muassa seuraavi-
e n tekijöiden tuotantoa: Stefan Lindfors, Leena 
Luostarinen, rita taskinen, Vesa Varrela, Kimmo 
Sarje, Martin relander, aldo rossi, peter Shier, 
Natalie du pasquier ja philippe Starck. näytte-
lystä vastaavat kuraattorit Salla Heino ja Harry 
Kivilin na. 
• Alumneille opastettu kierros alkaa kello 16.30. 
meille on varattu kaksi 20 hengen ryhmäopas-
tusta. museo sulkee kello 18. ilmoittaudu mukaan 
museovierailulle yhdistyksen kotisivuilla tai toi-
mistolle. sisäänpääsy alumneille 7€ (norm 10€) 
maksetaan paikan päällä. 

kAnsAllisteAtteri. morPhed. kuVAssA JArkko lehmus (VAs.), imA iduozee JA Jussi nousiAinen. kuVA heikki tuuli
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pe 27.3.
1984
Svenska teatern klo 18
pohjoisesplanadi 2

• robert icken ja duncan Macmillanin uusi dra-
matisointi George Orwellin klassisesta dystopias-
ta Vuonna 1984 perustuu romaanin fiktiiviseen 
lisäosaan Uuskielen perusteet. yli 60 vuotta 
myöhemmin orwellin romaani on ajankohtaisempi 
kuin koskaan aiemmin. Winston kirjoittaa päivä-
kirjaansa meille, valtiovallan kaatumisen jälkeiselle 
tulevaisuudelle. Valvontayhteiskunnan, uuskielen 
ja kaksoisajattelun jälkeiselle ajalle. emme enää 
elä vuodessa 1984. Vai elämmekö? ohjaaja Jarno 
Kuosa, lavastaja Janne Vasama ja videosuunnitte-
lija pyry Hyttinen tuovat svenska teaternin näyt-
tämölle multimediaalisen esityksen, joka ravistelee 
käsityksiäsi todellisuudesta. tervetuloa vuoteen 
1984. kesto: n. 1 t 45 min. 

• Rooleissa: Mikael andersson, Max Forsman, 
Simon Häger, Kira-emmi pohtokari, Kent Sjö-
man, rabbe Smedlund, aaro Wichmann ja Hellen 
Willberg.
• Kokoonnumme tuntia ennen esitystä Svenska Tea-
terin kahvilaan yhdistyksen jäsenille suunniteltuun 
lisäohjelmaan, klo 18. Jäsenille on varattu 30 lippua. 
liput tulee lunastaa omatoimisesti svenska teater-
nin lipunmyynnistä ennen 4.3. Alumnilipun hinta on 
21€ + mahdolliset toimituskulut (norm 30€). 

Ke 15.4.
uskontojen maailma
Kulttuurien museo klo 16.30 ja 17.00
Suomen kansallismuseo, Mannerheimintie 34

• USKONTOJEN MAAILMA – Kult-
tuurien museon uutuusnäyttely 
keskittyy uskontoihin, ikivan-
haan mutta aina ajankohtaiseen 
aiheeseen. maailman uskontojen 
lisäksi näyttely avaa monikulttuu-

rista suomalaisuutta, jossa uskontojen kirjosta on 
tullut pysyvä piirre. lähi-idässä syntyneet kristin-

usko, islam ja juutalaisuus esitellään näyttelyssä, 
ja aasialaisperäisistä uskonnoista ovat mukana 
hindulaisuus, buddhalaisuus, jainalaisuus, sikhiläi-
syys, shintolaisuus sekä kiinalaiset uskonnot. myös 
luonnonuskonto, uususkonnot, ateismi ja synkre-
tismi esitellään. 
• Alumniyhdistyksen jäsenille on varattu kaksi 
opastettua kierrosta. molempiin ryhmiin mahtuu 
20 henkilöä. ensimmäinen opastus alkaa kello 
16.30 ja toinen kello 17.00. ilmoittaudu mukaan 
museovierailulle yhdistyksen kotisivuilla tai toi-
mistolle. sisäänpääsy alumneille 7€ (norm 9€) 
maksetaan paikan päällä.

Ke 20.5.
Morphed
Kansallisteatteri klo 18
Läntinen teatterikuja 1

• tero Saarisen ylistetyn uutuusteoksen odotettu 
paluu helsinkiin. saarisen omaperäistä, orgaanis-
ta ja vaikuttavaa liikekieltä tulkitsee kahdeksan 
upeaa miestanssijaa. miehisyyden – ja ihmisyyden 
– moninaisuutta käsittelevän teoksen musiikkina 

kuultavat esa-pekka Salosen sävellykset liikkuvat 
koreografian lailla brutaalin aggressiivisesta me-
ditatiivisen minimalistiseen ja pehmeään. Vahvaa 
ja omaleimaista miesenergiaa edustaa myös muu 
taiteellinen työryhmä. saarisen luottovisualisti 
Mikki Kuntun lisäksi tiimiin kuului ensimmäistä 
kertaa muotisuunnittelija teemu Muurimäki. kesto 
1 tunti, ei väliaikaa.
• Tanssi: Janne aspvik, ima iduozee, Leo Kir-
jonen, Saku Koistinen, Mikko Lampinen, pekka 
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Louhio, Jussi Nousiainen, david Scarantino.
• Kokoonnumme tuntia ennen esitystä Kansallis-
teatterin lämpiöön yhdistyksen jäsenille suunnitel-
tuun lisäohjelmaan, klo 18. Jäsenille on varattu 50 

tO 21.5.
MaMMa Mia!
Svenska teatern klo 18
pohjoisesplanadi 2

• Svenska Teaternilla on kunnia tuoda näyttämölle 
mAmmA miA! -musikaalin ensimmäinen suoma-
lainen tuotanto. mAmmA miA! -musikaali perus-
tuu ABBA:n musiikkiin. iloisen ja hauskan tarinan 
tapahtumapaikkana on eräs kreikkalainen saari. 
taianomaiset tarinat, joita ABBA:n ajaton musiik-
ki on tulvillaan, kuljettavat tarinaa rakkaudesta, 
ilosta ja ystävyydestä. esityksellä on ollut enem-
män tuotantoja kansainvälisesti kuin yhdelläkään 
toisella musikaalilla. kesto: 2 t 40 min, väliajalla.
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lippua. liput tulee lunastaa omatoimisesti kan-
sallisteatterin lipunmyynnistä ennen 26.2. Alum-
nilipun hinta on 42€ + mahdolliset toimituskulut 
(norm 51,50€). Varauskoodi on 518-94380415.

• Käsikirjoittaja: Catherine Johnson. international 
Associate director: paul Garrington, Associate 
Choreographer: Nichola treherne, Associate 
musical supervisor: Seann alderking. ruotsinkie-
linen laulusanoitus: Björn ulvaeus, ruotsinkieliset 
laulutekstit yhdessä Björn ulvaeuksen kanssa: 
Niklas Strömstedt. rooleissa (mm): Mia Hafrén, 
Lineah Svärd, riko eklundh, Kristofer Möller, 
Vallu Lukka. 
• Kokoonnumme tuntia ennen esitystä Svenska 
teaterin kahvilaan yhdistyksen jäsenille suunnitel-
tuun lisäohjelmaan, klo 18. Jäsenille on varattu 30 
lippua. liput tulee lunastaa omatoimisesti svenska 
teaternin lipunmyynnistä ennen 26.2. A-paikan 
liput 88€ + mahdolliset toimituskulut. 
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Ma 9.2. 
klo 17–19
kalevala laulaa, ilona Korhonen  
ja taito Hoffrén. kalevalainen  
helsinki, Kaarina päivinen  
ja Kirsti Mäkinen.  
kuvaesitys. Vapaa pääsy.  
ei ilmoittautumista. 
runeberg-sali, Fabianinkatu 33. 

Ma 9.3. 
klo 17–19 
Arne stadin kundi ja  
maailman kansalainen.  
kirjailijavieraana arne  
Nevanlinna. Vapaa pääsy.  
ei ilmoittautumista. 
runeberg-sali, Fabianinkatu 33. 

KirJaLLisuuspiiri

Ma 13.4. 
klo 17–19 
sibeliuksen pöydässä ja  
Ainolan keittiössä ja puutarhassa.  
kirjailijavieraina ritva ja risto  
Lehmusoksa. Vapaa pääsy.  
ei ilmoittautumista. 
runeberg-sali, Fabianinkatu 33. 

Ma 11.5. 
klo 17–19
Vierailu schildts & söderströmsillä. 
kirjailijavieraana tove Janssonin 
pitkäaikainen toimittaja Helen 
Svensson: Kirjeitä Tove Jansso
nilta. 40 henkilön kiintiö.  
ilmoittau tuminen yhdistyksen 
kotisivuilla tai toimistolle.
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prOvEnCE 7.–12.5.2015
hELsingin YLiOpisTOn alumniyhdistyksen jäsenet 
tekevät jo toistamiseen keväällä matkan Vacluceen, 
Ranskan 84:n departementtiin. 

Lämmin, aurinkoinen ilmasto ja seudun viihtyisä, 
rento elämänmeno sopii viinien maisteluun ja uu-
sien tuttavuuksien tekemiseen. Provencen lempeys 
(La Douceur de Provence) upeat kulttuurimaisemat 
ja aito eteläranskalainen maalaiskeittiö hurmaavat 
kokeneenkin kulttuurimatkailijan. 

Gunilla ja Karl Johan Hellman toimivat jälleen 
koko matkan aikana ciceroneinamme. Hellmanien 
toinen koti on jo vuosia sijainnut Luberon vuo-
ren juurella. Heidän paikallistuntemuksen ansiosta 
koemme monta hyvää makuelämystä paikallisissa 
mielenkiintoisissa ravintoloissa unohtamatta nähtä-

vyyksiä, luontoa tai taidetta johon Hellmanit meidät 
intohimoisesti tutustuttaa.

Matka sopii erityisesti viineistä kiinnostuneille, 
sillä tutustumme sekä eteläisen Côte du Rhonen 
että AOC Luberonin alueitten viineihin, jotka vaih-
televat korkealaatuisista arkiviineistä arvokkaisiin 
chateu-viineihin. Viinien maistelun lomassa vierai-
lemme mm. Avignonissa, le Petit Palais – taidemu-
seossa, joka on tunnettu merkittävästä italialaisen 
keskiajan ja renessanssin taiteen kokoelmastaan. 
Ohjelmaamme kuuluu myös käynti l’Isle-sur-la-
Sorguen markkinoilla, joiden erikoisuutena on 
antiikki. Matkan aikana tutustumme myös seudun 
vuoristokyliin ja laventelintuotantoon sekä Aptin ja 
Arlesin kaupunkeihin.

TOnava 2.–9.10.2015
sYKsYn aLumnirisTEiLYn teemana on musiikki  
ja historia. Matkan kohteena on alue, jolla  
on keskeinen sija Euroopan historiassa. 

Risteily Tonavalla on ainutlaatuinen kokemus. 
Joki virtaa halki sellaisen osan Eurooppaa, joka on 

täynnä historiaa ja nähtävyyksiä. Jokiristeily antaa 
mahdollisuuden kokea Tonavan ja sen ympäristön 
kauneuden uudesta näkökulmasta. Viikon aikana 
ehditään vierailla neljässä eri maassa ja kolmessa  
eri pääkaupungissa. 
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 Reitti on Passau – Wien – Budapest –  
Bratislava – Wien – Melk – Passau.

Laivalla on tarjolla musiikkia, jota esittä-
vät kansain välisesti tunnetut artistit. Teemme 
mielenkiintoisia retkiä Wieniin, Budapestiin ja 
Bratislavaan. Matkailla vieraillaan myös Melkin 
upeassa benediktiiniläisluostarissa. Unkarin pus-
talla tutustutaan kuuluisien paikallisten hevos-
ten kasva tukseen ja ohjelmaan kuuluu luonnol-
lisesti ratsastusesitys. Wienissä on mahdollista 
käydä konsertissa. Vierailulla Melkin mahta-
vassa benediktiiniläisluostarissa tutustutaan 
luostarin historiaan ja käydään sen vaikuttavassa 
kirjastossa ja kirkossa.

aLumnErna gör en svenskspråkig kryssning 
till Normandie, eller Normandiet, en historisk 
provins i nordvästra Frankrike, vid Engelska 
kanalen, som idag utgörs av regionerna Basse- 
Normandie och Haute-Normandie med temat 
Vikingar, krig och kärlek i Normandie – 
strandhugg i den västeuropeiska historien. 
Programmet går på svenska men reseledaren 
talar finska. Alla finsk språkiga alumner är 
hjärtligt välkomna att delta.

Med på resan följer kåsören, journalisten och 
författaren Herman Lindqvist som efter sina 
trettio år i Frankrike är en Frankrikekännare av 
rang. Många av hans femtioåtta böcker handlar 
om fransk historia och dagligt liv i Paris. Under 
kryssningen förläser Herman bl.a. om Norman-
die, kulturen, passionen och skillnaden mellan 
nordiskt och fransk kynne. 

 Det var i Normandie som de allierade styr-
korna landsteg 6 juni 1944 i ett av historiens 
största och mest avgörande slag. Vi besöker 
dramatiska landskap vid Pointe du Hoc, krigs-
museum och den vackra krigskyrkogården vid 
Omaha Beach. Kryssningen tar oss vidare till 
hamnstäderna St Malo och Rochelle och vi 
besöker Mont Saint Michel. I Spanien gör vi 
besök i pilgrimsstaden Santiago de Compostela 
innan vi avslutar i Portugal och staden Porto vid 
Douroflodens mynning till Atlanten. Kryssnin-
gen görs med fartyget M/S Serenissima.

iLmOiTTauTumisET Ja TiEdusTELuT  

sähkö postitse matka toimisto Axtoursin 
yhteyshenkilö liisa suonsivulle,  
alumni@axtours.ax. lisätietoa puheli-
mits e numerosta 040 483 4950.

OsTEndE–pOrTO 12.–19.8.2015
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KrOaTia Ja daLmaTian saarisTO ovat tällä het-
kellä Välimeren suosituimpia purjehduskohteita. 
Olemme räätälöineet alumnimatkan erityisesti 
niille, jotka arvostavat hyvää ruokaa, paikalliskult-
tuuria, vaivatonta matkustamista, mukavaa seuraa 
ja tasokasta purjehtimista kokeneen miehistön 
avustamana. Veneen koko antaa jokaiselle riittävän 
yksityisyyden – omat hytit, saniteettitilat ja isot 
oleskelutilat.

Kaikki viime vuoden matkan osallistujat, jotka 
vastasivat palautelomakkeeseen (90%) suosittelevat 
varauksetta matkaa kaikille alumneille. 

OTTEisTa viimE vuOdEn maTKan  

paLauTTEEsTa: 

” Mielenkiintoinen matka upeissa maisemissa  
ja mukavassa seurassa.”

” Hieno ja rento matka kokonaisuutena.  
Paljon kohteita, joissa ei tulisi normaalin  
rantaloman aikana käytyä. Erittäin ’valistunut’  
matkaseura, mukavia uusia tuttavuuksia.”

aLumnipurJEhdus KrOaTian 
saarisTOssa 19.–26.9.2015

” Kroatian saaristo on matkakohteena moniulotteinen, 
ankkurointipaikkoja on lukuisia ja tehdyt päivä matkat 
ovat sopivan pituisia. Splittiin on suorat lennot.”

” Mukavan mittaiset päiväetapit, aikaa myös pulahtaa 
kesken purjehduksen pari kertaa päivässä uimaan. 
Minulle osallistuva mukanaolo ja tekeminen oli  
mieluisaa ja varmaan oli monelle muullekin.”

rEiTTisuunniTELma (säävarauKsELLa) 

Päivä 1: Split-Drevnik Veli
Päivä 2: Drevnik Veli-Primosten
Päivä 3: Primosten-Zirje
Päivä 4: Zirje- Vis
Päivä 5: Vis-Palmizana / Hvar
Päivä 6: Hvar-Split

Katso lisätietoa yhdistyksen kotisivuilta  
www.helsinki.fi/alumniyhdistys/matkat  
tai tiedustele numerosta 040-5208080 (Jukka Nikki-
lä). Voit myös rakentaa oman venekunnan tutuista  
ja ystävistä – soita ja sovi asiasta kanssamme. 
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TErvETuLOa TiEdEKunTiEn 
aLumniTapahTumiin

■ TEOLOginEn TiEdEKunTa

Teologien alumnipäivässä syksyllä 2015 tar-
kastellaan urbaania teologiaa. Miten uskon-
to näkyy nykypäivän elämässä ja mitä uusia 
muotoja uskonnollisuus on saanut? Näitä ja 
paljon muita ajankohtaisia kysymyksiä poh-
ditaan osana Helsingin yliopiston Thinkfest- 
tiedetapahtumaa 31.8.–6.9.2015. Tarkemmat 
tiedot teologisen tiedekunnan järjestämistä 
tilaisuuksista saat verkkosivuiltamme:  
www.helsinki.fi/teol/tdk/
Ollaan yhteydessä!

tiedottaja pekka rautio
pekka.rautio@helsinki.fi

■ OiKEusTiETEELLinEn TiEdEKunTa

Tiedekunta osallistuu yliopiston 375-juhla-
vuoteen useilla alumneille suunnatuilla tilai-
suuksilla. Vuoden aikana järjestetään mm. 
tiedekunnan juhlaseminaari ”Huipulta hui-
pulle”, taidekävelykierros Porthaniassa, jossa 
yhdistyvät taide, arkkitehtuuri ja oikeushisto-
ria sekä seminaarisarja Thinkfestin yhteydessä.

hallintosuunnittelija  

arja-Liisa rossi
arja-liisa.rossi@helsinki.fi

■ LääKETiETEELLinEn TiEdEKunTa

Lääketieteellisen tiedekunnan tavoitteena on 
luoda moni-ikäinen ja elävä alumniyhteisö. 
Helsingin yliopiston 375-juhlavuonna tiede-
kunta järjestää muusikkolääkäreiden hyvän-
tekeväisyyskonsertin, jonka tuotto suunna-
taan 375-rahastoon tutkimuksen hyväksi. 
Kaikki halukkaat olemassa olevat kokoon-
panot voivat jo nyt ilmoittaa kiinnostukses-
taan - ohjelma lyödään lukkoon keväällä. 
Alustava päivämäärä on 10.11.

yhteyspäällikkö  

Heidi Lehmuskumpu 

heidi.lehmuskumpu@helsinki.fi

■ humanisTinEn TiEdEKunTa

Tiedekunta juhlii koko vuoden julkaisemalla 
vuoden jokaisena päivänä humanistin, joka 
on omalta osaltaan vaikuttanut suomalaisen 
yhteiskuntaan omalla työllään ja teoillaan. 
Tämä vuosikalenteri yllättääkin – tieteen-
tekijät kääntävät esiin itsestään uusia puolia 
sekä aivan muista yhteyksistä tutuksi tulleet 
henkilöt paljastuvat humanisteiksi. Verkko-
sivut eivät tyydy esittelyyn vain tekstin avulla 
vaan kuvat, videot ja sosiaalisen median kei-
no t otetaan käyttöön. Päivän humanisti  
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antaa myös teeman tapahtumille, joihin pää-
see mukaan seuraamalla tiedekunnan verk-
kosivuja tai Facebook-päivityksiä. Katso lisää 
osoitteesta: www.375humanistia.helsinki.fi

suunnittelija 

Kaija Hartikainen
hum-alumni@helsinki.fi

■ maaTaLOus-mETsäTiETEELLinEn  

TiEdEKunTa

Maatalous-metsätieteellinen järjestää Mikke-
lissä maaliskuussa 2015 yhdessä Ruralia-insti-
tuutin kanssa tilaisuuden ”Ruralia Mmtdk:s-
sä – yhdessä huipulle ja yhteiskuntaan” osana 
Helsingin yliopiston 375-juhlavuotta. Tilai-
suuden tarkoituksena on juhlia 375-vuotiasta 
yliopistoa ja tuoda esille Ruralian yhdistymi-
nen maatalous–metsätieteellisen tiedekun-
taan, joka monella tavalla tulee myös vahvista-
maan Ruralian osaamispohjaa maakunnassa. 
Tilaisuuteen hy:n alumnit Etelä-Savossa.

Lisäksi huippusuosittu Päivä maalla –tapah-
tuma tarjoaa syyskuussa 2015 jälleen ohjelmaa 
koko perheelle.

Tiedotamme näistä ja muista vielä suunnit-
teilla olevista tapahtumista tarkemmin vielä 
erikseen. Ajankohtaisia tapahtumia kannattaa 
myös seurata tiedekunnan verkkosivuilta tai 
Facebook-päivityksistä

Projektisuunnittelija 

Joanna Kokonmäki
joanna.kokonmaki@helsinki.fi 

■ Farmasian TiEdEKunTa 
Farmasian tiedekunta saavutti viime vuon-
na sille asetetun alumnitavoitteen. Erityisesti 
Farmasian Päivillä ollut tiedekunnan standi 
keräsi paljon kiinnostuneita vierailijoita.
Alumnitoiminta jatkuu tuttuun tapaan myös 
vuonna 2015.

Tiedekunta on solminut strategiset kump-
panuussopimukset hus-Apteekin ja Yliopiston 
Apteekin kanssa. Yhteistyötä kehitetään ope-
tuksen ja tutkimuksen alueella. 

Sosiaalifarmasian oma alumniverkosto jat-
kaa seminaarityyppistä toimintaansa apteek-
kipalvelutukimuksen ja farmasian opintoi-
hin kuuluvan pakollisen apteekkiharjoittelun 

kehittä miseksi. Sidosryhmäfoorumina toimiva 
yvv -neuvottelu kunta pitää kuluvana vuonna 
kaksi kokousta.

Farmasian tiedekunnan oma varainhankin-
takampanja käynnistyy myös kuluvan vuoden 
aikana osana yliopiston 375 -vuoteen liittyvää 
varainhankintaa. Tiedekunnan tiimi (Green 
Generation) on mukana 20 jatkoon päässeen 
tiimin joukossa Helsinki Challenge -tiedepoh-
jaisessa ideakilpailussa. Alumniyteistyö jat-
kuu myös farmasian opiskelijajärjestön (yfk) 
kanssa.

Tarkempia tietoja ohjelmasta löytyy tiede-
kunnan kotisivuilta (www.helsinki.fi/far-
masia) ja lisätietoa voi kysyä yliopisto-opettaja 
Reijo Kärkkäiseltä.

yliopisto-opettaja 

reijo Kärkkäinen 
(reijo.karkkainen@helsinki.fi).

■ BiO- Ja YmpärisTö TiETEELLinEn  

TiEdEKunTa

Vuosi sitten järjestetty alumnien pukulintu-
retki oli niin onnistunut, että retki ehdotto-
masti uusitaan myös toukokuussa 2015. Ret-
ken idea lähti liikkeelle jo 1990-luvulla, kun 
biologian opiskelijat saivat päähänsä unoh-
taa yhdeksi päiväksi virttyneet villapaidat ja 
lähteä retkeilemään kultivoituneesti pukui-
hin ja ylioppilaslakkeihin sonnustautuneena. 
Tärkeässä roolissa ovat myös kunnon eväät ja 
asiantuntevat oppaat.

suunnittelija 

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

■ KäYTTäYTYmisTiETEELLinEn  

TiEdEKunTa

Keväällä käyttäytymistieteellisessä tiedekun-
nassa järjestetään opettaja-alumneille vuoro-
vaikutustilanteet työelämässä -työpaja 12.3. 
Työpajassa voit turvallisesti kokeilla ja pohtia 
työpaikan arkeen liittyviä haastavia sosiaalisia 
tilanteita ja miettiä miten toimia uusissa ti-
lanteissa parhaalla mahdollisella tavalla. Myös 
alumnien elokuvakerho jatkaa toimintaansa, 
järjestämme kaksi elokuvailtaa lisää Miner-
va-torilla 23.4. ja 28.5.2015. Kerhossa katsotaan 
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mikä on alumnikampus ja miten 
se eroaa alumniyhdistyksestä?
hELsingin YLiOpisTOn alumni-
kampus on maksuton sähköi-
nen verkkopalvelu osoittees-
sa www.helsinki.fi/alumni.  
se toimii viestintäkanavana 
tapahtumista, tiedeuutisista 
sekä kohtaamisista opiskeli-
joiden, tutkijoiden ja yliopis-
ton eri yksiköiden kanssa. 
Alumnikampuksesta ja sen 
kautta tarjottavista palve-
luista vastaavat helsingin 
yliopiston viestintä ja yhteis-
kuntasuhteet -yksikön alum-
nikoordinaattorit Johanna 

Mäenpää ja tuomo Kauha.  
he kokoavata mm. alumni-
liekki -uutiskirjeen. Alumni-
kampuksella jokainen voi itse 
aktivoida alumnisähköposti-
osoitteensa, etunimi.sukuni-
mi@alumni.helsinki.fi. lisäksi 
sen kautta voi liittyä erilaisiin 
ryhmiin, etsiä opiskeluka-
vereita, selailla tapahtumia, 
lukea uutisia ja vilkaista alum-
niryhmien kuvagallerioita. 

Alumniyhdistyksen jäsene-
nä et ole automaatti sesti re-
kisteröity Alumni kampukselle 

eikä kampukselle rekisteröi-
tynyt alumni ole automaat-
tisesti Alumniyhdistyksen 
jäsen. Jos et voi kirjautua 
Alumnikampukselle osoit-
teessa www.helsinki.fi/alum-
ni, et todennäköisesti ole 
rekisteröitynyt tähän palve-
luun. Jos sinulla on ongelmia 
aktivoida tunnuksesi, kannat-
taa olla yhteydessä yliopiston 
alumnikoordinaattoreihin 
sähköpostitse alumni@
helsinki.fi.

yhdessä elokuvia, jotka käsittelevät mielenkiin-
toisella tavalla ihmisen mieltä ja siinä tapahtu-
vaa muutosta. Elokuvan jälkeen keskustellaan 
sen herättämistä ajatuksista, tunteista ja tee-
moista. Tiedotamme näistä tarkemmin vielä 
erikseen. Tervetuloa!

koordinaattori Oskari Salmi 
kaytt-yvv@helsinki.fi

■ ELäinLääKETiETEELLinEn TiEdEKunTa

Vuonna 2015 eläinlääketieteellinen tiedekunta 
juhlii 20-vuotis syntymäpäiväänsä osana Hel-
singin yliopistoa ja eläinlääketieteen suomen-
kielisen opetuksen 70-vuotis merkkipäivää. 
Tiedekunta kutsuu alumneja huhtikuussa 17.4. 
perinteeksi muodostuneeseen avoimien ovien  
päivään. Kaikki alumnit ovat tervetulleita  
tutustumaan Viikin kampukselle tiedekunnan  

tiloihin ja toimintaan ja luvassa on myös Yli-
opistolliseen eläinsairaalaan tutustuminen. 
Tervetuloa!

tiedottaja eeva Karmitsa
eeva.karmitsa@helsinki.fi 

■ svEnsKa sOCiaL-OCh 

KOmmunaLhögsKOLan

Soc&koms vänners föreningsmöte (årsmö-
te) kommer att vara i samband med den stora 
riks dagsvalsdebatten som ordnas på Soc&-
kom i mars. I september ordnas en med-
lemsträff där vi besöker någon institution 
inom Helsingfors universitet. Soc&kom-dagen 
i november har temat ”Familjevåld”. Datumen 
fastställs senare.

kontaktchef robert runeberg
robert.runeberg@helsinki.fi
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L ajissaan ensimmäinen AlumniGolf 2014 
pelattiin erinomaisen sään vallitessa  

Tapiola Golfin uudella links-tyyppisellä ken-
tällä. Kenttä oli hyväkuntoinen ja pelaajien 
mieleen. Myös tulostaso muodostui hyväksi. 
Pääkilpailuna oli henkilökohtainen pistebogey 
täysin tasoituksin. Lisäksi pelattiin kaksihen-
kisin joukkuein best ball kisa. Erikoiskisoina 
oli lähimmäksi lippua- ja pisin drivekisa. 

Ykkösteellä jokaiselle luovutettiin muisto-
pallo ensimmäisestä AlumniGolf 2014 kisasta. 
Jokaisen pelin avaus kuvattiin, mikä kenties 
aiheutti kilpailijoille paineita. Se ei kuiten-
kaan näkynyt aloituslyönnissä. 

Kisa saatiin vietyä läpi kohtuullisessa ajassa; 
kiitos osaavien kilpailijoiden. Kisan jälkeen 
nautittiin salaatti/keittolounas ja kerrattiin 
kierroksen tapahtumia. Erillisistä naisten  
sarjaa hieman kaivattiin, mutta tulosten perus-
teella perustellumpi olisi ollut miesten sarja.

Ikuisesti kiertävään kiertopalkintoon 
sai nimensä Ulla Mansikkamäki pelaten 

t asoitukseens  a eli 36 pistettä. Muut palkin-
tosijat menivät järjestyksessä Heikki Hervo-
nen, Markus Kokko, Kari Korttila ja Eva 
Cleve-Riski. Erikoiskilpailuissa lähimmäksi 
lippua löi Tiina-Riitta Vuorijoki ja pisim-
mälle sai pallonsa Sirpa Koivisto. Joukkue 
Ulla Mansikkamäki ja Marianne Sundblad 
voittivat best ball kisan. Kaiken kaikkiaan 
parhaan tuloksen 81 (ilman tasoitusta eli  
scratch-tulos) pelasi Heikki Hervonen. Par-
haat palkittiin ja loput palkinnot arvottiin 
kisaan osallistujien kesken. 

AlumniGolfia jatketaan vuosittain yhteisenä 
Golf-tapahtumana alumneille yhteistyössä yli-
opiston UniSportin kanssa. AlumniGolf 2015 
järjestetään toukokuussa – seuraa sähköistä tie-
dotustamme ja ilmoittaudu nopeasti mukaan. 

Jaakko Suomela 
yhdistyksen golf-vastaava

Mika Suikki
liikuntajohtaja, unisport 

aLumnigOLF



Alumniyhdistys | JäsenkirJe 2015 53

siJa nimi sEura TuLOs

1 Mansikkamäki Ulla 0077 36

2 Hervonen Heikki 0006 31

3 Kokko Markus 0099 28

4 Korttila Kari 0006 27

5 Cleve-Riski Eeva 0070 27

6 Wasenius Nils-Henrik 0015 26

7 Paakki Jukka 0110 25

8 Hietanen Anja 0041 25

9 Henriksson Ilkka 0009 25

10 Sundblad Marianne 0007 25

11 Hjerppe Reino 0016 24

12 Korppi-Tommola Tapani 0077 24

Best Ball pB / pistebogey

alumnigolf 2014 tulokset

13 Puntila Olli 0003 24

14 Airaksinen Leena 0055 24

15 Suomela Jaakko 0006 23

16 Ruismäki Heikki 0109 22

17 Korpela Tarmo 0007 22

18 Kohila Tarja 0086 22

19 Vuorijoki Tiina-Riitta 0010 20

20 Riski Seppo 0070 19

21 Koivisto Sirpa 0065 19

22 Hämäläinen Keijo 0010 18

23 Rekola Kimmo 0076 16

24 Nilsson Heidi 0041 14

siJa nimi sEura TuLOs
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aLumni-
LiiKunTa
Yhteistyömme UniSportin 
kanssa jatkuu vuonna 2015. 
Tarjolla on jo hyviksi todetut 
vanhat lajit ja uusia lajeja.

aLumniT KunTOsaLiLLa 

suosittu kuntosaliharjoittelu jatkuu. 
Järjestämme kurssin sekä aiemmin 
osallistuneille, että uusille tulokkaille.  

ryhmät kokoontuvat 9 kertaa 
ohjattuun kuntosalitreeniin keski-
viikkoisin unisportin keskusta-
kampuksen tiloissa. 

Aiemmin osallistuneet harjoitte-
levat kello 16.30–17.30 ja uudet 
harjoittelijat kello 17.30–18.30. 

LOunaspiLaTEs 
Perjantain lounaspilates jatkuu.
skippaa duunit tunniksi ja tule alumnien  
pilateskurssille perjantaisin klo 12–13. 

päivämäärät: 20.2., 27.2., 6.3., 13.3.,  
20.3., 27.3., 10.4. 17.4. ja 24.4.2015. 
paikka: helsingin yliopiston hallinto-
rakennus / studio (Fabianinkatu 20 C)
Ohjaaja: lo Nora Mårtensson
Hinta: kurssiveloitus on 100 euroa /  
alumni – kertoja on yhteensä yhdeksän. 
Paikkoja rajoitetusti.
ilmoittaudu yhdistyksen kotisivuilla  
tai yhdistyksen toimistolle. 

päivämäärät: 18.2, 25.2, 4.3, 11.3, 18.3, 
25.3, 1.4, 8.4, 15.4.
paikka: helsingin yliopiston  
hallinto rakennus, k4 Punntisali  
(Fabianinkatu 20 C)
Ohjaaja: lo Jörn Javén
Hinta: 120 euroa / alumni
Vaatetus: mukavat vaatteet ja  
lenkkarit tai muut liikuntaan  
soveltuvat jalkineet 
ilmoittaudu yhdistyksen kotisivuilla 
tai yhdistyksen toimistolle. 

vEnYTTELYTunTi 

tule työpäivän päätteeksi torstaisin  
klo 16.35–17.35 venyttelemään  
Porthaniaan. kyseessä on unisportin 
vakituinen kevyemmän kategorian tunti, 
jonne olemme varanneet  
20 alumnipaikkaa. 

Kurssi on alkanut tammikuussa ja  
jatkuu toukokuun loppuun.  
Kurssin hinta on alumni alennuksella  
7,35 euroa / tunti (norm. 9,20 €).  
Voit myös ostaa 10 kerran kortin  
alumni hintaan 58,40 euroa (norm 73 €).
ilmoittaudu unisportin palvelu -
pisteessä Porthaniassa. 
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aLumniEn KausiKOrTTiaLEnnus 

unisport tuo ihmiset yhteen ja 
tarjoaa runsaat mahdollisuudet 
liikuntaan. Valikoimasta löytyy 
jokaiselle sopiva tapa liikkua:  
salibandysta showtanssiin. 
unisport tarjoaa liikuntaa  
kuudella yliopistokampuksella 
helsingissä ja espoossa.

Alumniyhdistyksen jäsenenä  
saat 20% alennusta unisportin 
kausi kortista (hintaryhmästä 
muut asiakkaat). 

12 kk 449,60 €  (norm. 562 €)
6 kk 268,00 €  (norm. 335 €)
3 kk 180,00 €  (norm. 225 €)
1 kk 62,40 €    (norm. 78 €)

Kausikortilla saa:
•  käyttää kaikkien kuuden  

kampuksen kuntosalia  
kaikkina aukioloaikoina 

•  osallistua ryhmäliikunta- 
tunneille 

•  osallistua yleisille koripallo-, 
futsal-, salibandy-, lentopallo-  
ja krikettivuoroille 

 
Kausikortin voit hankkia  
uniSportin asiakaspalvelu-
pisteistä. Hintaedun saat esittä-
mällä yhdistyksen sähköisen 
jäsenkortin tai antamalla vuoden 
2015 jäsenkoodin ”HYa25”.

TanssiharJOiTus 

Järjestämme kolmena viikkona ennen  
Alumni juhlatanssiaisia tanssikurssin  
unisportin Porthanian liikuntatiloissa  
voimistelun opettaja Sirpa Koiviston johdolla.  
harjoittelemme tuolloin vanhoja tansseja.  
kurssilla on taatusti hauskaa. 

tule mukaan joko kerran tai joka kertaa;  
yksi harjoituskerta maksaa 10 euroa / pari.  
kurssille voi ilmoittautua vain tanssiparilla  
varustautuneena. tanssiaisiin tulee kadetteja(kin). 

ilmoittaudu yhdistyksen kotisivuilla tai  
yhdistyksen toimistolle. 
ajankohdat: 
maanantaina 4.5. klo 19.30–21.00
maanantaina 11.5. klo 14.45–16.15
maanantaina 18.5. klo 19.30–21.00
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rYhmän TarKOiTus On:

•  ylläpitää Jumpan henkeä
•  ylläpitää Voimistelulaitoksella opiskelleiden 

jumppamaikkojen (alumnien) välistä yhtey-
denpitoa

•  mahdollistaa Jumpan eri vuosikurssien  
omaa tiedottamista kurssitapaamisten  
järjestämisessä

•  tuoda esille Helsingin yliopiston Voimistelu
laitoksella tehdyn työn merkitystä koko  
suomalaiselle liikuntakasvatukselle sekä  
korostaa liikunnan- ja terveyskasvatuksen 
merkitystä hyvinvoinnille

•  mahdollistaa Voimistelulaitos –ryhmän, 
Helsingin yliopiston alumnien ja yliopiston 
opiskelijoiden välinen yhteydenpito

vOimisTELuLaiTOs-rYhmä kokoontuu vä-
hintään kahdesti vuodessa, kerran vuodessa 
pöytäjuhlaan (syystapaaminen) sekä kerran 
vuodessa vapaamuotoisempaan tapaamiseen 
(kevät- tai kesätapaaminen). Ryhmä voi jär-
jestää myös muita tapahtumia sekä Jumpan 
kurssikohtaisia tapaamisia.

Ryhmän asioita hoitaa kolme vastuuhenki-
löä, jotka nimetään aina vuodeksi kerrallaan 

uusi vOimisTELuLaiTOs 
-rYhmä

Mikä on alumniryhmä?
Alumniryhmät ovat yliopiston 
aiempie n opiskelijoiden pe-
rustamia erillisiä r yhmiä, jotka 
toimivat itsenäisesti tai osana 
Alumni yhdistystä. Alumniryhmä 
voi muodostua tiettyä oppiainet-
ta opiskelleista, tietyllä vuosi-
kurssilla opiskelleista tai tietystä 
aiheesta kiinnostuneista alum-
neista. ryhmä voi olla rekisteröi-
ty tai rekiste röimätön yhteisö.

ryhmän syystapaamisessa. Vastuuhenkilöt vastaavat 
yhdistyksen jäsenrekisterien ylläpidosta, tilaisuuk-
sista tiedottamisesta ja niiden organisoimisesta, sekä 
avustavat vuosikurssien omien tapahtumien tiedotta-
mista, samoin yhdistyksestä tiedottamisesta ja pitävät 
yhteyttä Helsingin yliopiston alumniyhdistykseen. 

rYhmään LiiTTYminEn

Ryhmällä ei ole jäsenmaksua ja siihen voi liittyä 
kuka tahansa Helsingin yliopiston voimistelu-
laitoksella opiskellut voimistelunopettaja. Ryhmän 
jäseninä ovat jo 20.9.2014 vuosikurssien yhteys-
henkilöiden ilmoittamat Jumppalaiset.

Lisätietoa antavat seuraavat yhteyshenkilöt:
Kirsti Varis, -72
+358 50 512 4589
kirsti.varis.orig@kolumbus.fi

Sirpa Koivisto, -66
+358 50 522 5408
 sirpa.koivisto@gmail.com

Kauko Palvalin, -70
+358 50 516 9113
liikejatuli@gmail.com 

Mitä alumniryhmät  
tarjoavat?
mahdollisuuden verkos-
toitua muiden helsingin 
yliopiston alumnien  
kanssa Alumniyhdis-
tyksen tukemana.  
tuen jäsenrekisterin 
ylläpidon, tiedotuksen, 
markkinoinnin ja ohjel-
man suunnittelun osalta. 

Miten voin perustaa 
alumniryhmän?
Alumniyhdistys tarjoaa 
tukea alumniryhmän  
perustamiseen. Jos tie-
dossasi on ryhmä alumne-
ja joita kiinnostaa perus-
taa oma alumni ryhmä 
osana Alumniyhdistystä, 
ota yhteyttä toimistoon 
029 412 4494 tai alumni-
yhdistys@helsinki.fi
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JäsEnEduT
Alumniyhdistyksen jäsenenä saat useita jäsenetuja. 

Ajankohtaisimmat löydät puhelimesi sähköisestä 
jäsenkortista sekä yhdistyksen kotisivuilta.

radiOn sinFOniaOrKEsTEri (rso) tekee  
yhdistyksen jäsenille vuosittain vaihtuvia 
tarjouksia. Jäsenet saavat -10% rso:n kevään 
2015 konserttien normaalihintaisista kerta-
lipuista sekä alennusta perjantaisarjan koko 
kauden kausikortista. 

kevään 2015 kertaliput ovat myynnissä 3.1. 
alkaen lippupalvelussa. kausiliput kaudelle 
2015–2016 tulevat myyntiin 16.4.2015. kevään 

2015 konsertit näet rso:n tiedotteista  
tai yhdistyksen kotisivun linkistä. 

kertalippujen hinnat (ilman alennusta) 
30 / 25 / 20 €. sunnuntain kamarimusiikki-
konsertit ja koko perheen konsertti (17.4.) 8 €. 
lipun hintaan lisätään lippupalvelun  
palvelumaksu 1,50–2,50 € / lippu.  
musiikkitalon lipunmyynnissä ei veloiteta 
palvelumaksua.
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aLumniYhdisTYKsEn 
jäsenet saavat helsin-
gin yliopiston Koulu-
tus- ja kehittämiskeskus 
palmenian kursseista 
kurssikohtaisia alennuksia 
joista tiedotamme sähkö-
postitse vuoden mittaan. 

JäsEnET saavaT Sanoma 
Media Finlandin julkaisujen 
kestotilauksista -40%. tarjou s 
koskee seuraavia lehtiä: 

•  aku ankka 12 kk 52 nroa 
71,40 € (norm. 102,00 €)

•  Me Naiset 12 kk 48 nroa 
101,10 € (norm. 168,50 €)

•  tiede 12 kk 12 nroa 63,00 € 
(norm. 105,00 €)

•  Glorian Koti 12 kk 12 nroa 
64,80 € (norm. 108,00 €)

•  Gloria 12 kk 12 nroa 67,20 € 
(norm. 112,00 €)

•  Matkaopas 12 kk 6 nroa 
34,80 € (norm. 58,00 €)

•  et -lehti 12 kk 20 nroa 
75,20 € (norm. 125,40 € )

JäsEnET saavaT vuonna 2015 erityiskutsuja sekä alennuslippuja eri kulttuuri-instituutioiden 
t apahtumiin osana kultturitreffejä. tarjolla on niin tero saarinen ensemblen esitys  
kansallis teatterissa, mamma mia ja 1987 svenska teaternissa kuin vierailu kansallismuseossa. 
katso lisää aukeamalta 42–43. 

•  Hyvä terveys 12kk 14 nroa 
65,90 € (norm. 109,90 €)

•  MeNaiset SpOrt 12kk 10 
nroa 51,50 € (norm. 85,90 €)

•  Glorian ruoka&viini  
12 kk 8 nroa 47,40 €  
(norm. 79,00 €)

•  Kodin Kuvalehti 12 kk 
24 nroa 88,70 € (norm. 
147,90 €)

•  aku ankka Junior 12 kk 
12 nroa 48,90 € (norm. 
69,80 €)

•  prinsessa 12 kk 12 nroa 
42,70 € (norm. 61,00 €)

tilaukset tulee tehdä  
Alumni yhdistyksen  
koti sivujen kautta.
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aLumniYhdisTYKsEn jäsenet saavat 
Gaudea mus Kirja & Kahvissa osoitteessa 
Vuorikatu 7 Gaudeamuksen kustantamista 
teoksista -20%. Jäsenet saavat myös sähkö-
postilla osoitteesta tilaukset@gaudeamus.
fi tilatuista teoksista -20% sekä toimituksen 
postitse ilman kuluja. Jäsenten tulee esittää 
sähköinen jäsenkortti kaupan yhteydessä 
tai antaa vuoden 2015 jäsenkoodi "hyA25".

YLiOpisTO-LEhTi seuraa 
tiedettä ja tutkimusta. 
lehdessä maan parhaat 
asiantuntijat taustoittavat 
yhteis kunnan ilmiöitä. 
lehden koko vuosikerta – 10 
numeroa – sisältyy Alum ni-
yhdistyksen jäsenmaksuun. 
lehti posti tetaan kotiin 
kaikille jäsenille. Arvo 50 €.

uLKOpOLiTiiKKa-LEhdEn tilauk sesta jäsenet 
saavat 15% alennuksen. Vuosikerran hinta on jä-
senille 33,15 € (norm. 39 €). tilaukseen sisältyy 
yksi vapaavalintainen aiemmin ilmestynyt nu-
mero ja digilehden lukuoikeus. lehden voi tilata 
numerosta 09 432 7707, sähköpostitse asiakas-
palvelu@ulkopolitiikka.fi tai osoitteesta www.
ulkopolitiikka.fi/tilaa. mainitse tilatessa Alumni-
yhdistyksen vuoden 2015 jäsenkoodi "hyA25". 

ulkopolitiikka on palkittu laatulehti, joka sy-
ventää kansainvälisestä politiikasta ja taloudesta 
käytävää keskustelua suomessa. lehteä julkai-
see ulkopoliittinen 
instituutti, joka jär-
jestää kansainvälisiä 
suhteita ja euroo-
pan unionia käsitte-
leviä korkean tason 
keskustelutilaisuuk-
sia ja seminaareja. 
osaan näistä on 
tarjolla alumnikiin-
tiö yhdistyksen 
jäsenille. näistä 
tiedotamme säh-
köisesti.

JäsEniLLE järjestetään Vijñāna 
Joogan peruskurssi perjantaisin ja 
alumnien jatkokurssi torstaisin illan-
suussa. kurssit järjestetään kruunu-
haassa olo-tilassa (maurinkatu 8–12). 
ohjaajana toimii studio n omistaja, 
joogaopettaja Jutta Niala. Perus-
kurssin hinta on 125 € (normaalisti 
140 €) ja jatkokurssin hinta on 225 € 
(normaalisti 257 €). Paikkatiedustelut 
(myös kesken vuotta) ja ilmoittau-
tumiset sähköpostitse jutta.niala@
joogaolemus.fi.

tarkemmat tiedot jäseneduista  
yhdistyksen kotisivuilla 
www.helsinki.fi/alumniyhdistys/jasenedut
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viEsTinTä 2015

aLumniYhdisTYs lähettää jäsenilleen  
yhden painetun jäsenkirjeen kotiosoit-
teeseen vuoden alussa sekä teksti viestin,  
jolla voi ladata yhdistyksen sähköi sen  
jäsenkortin puhelimeen.

Yhdistys tiedottaa 10 kertaa vuodessa  
ilmestyvässä Yliopisto-lehdessä kaikille lu-
kijoille avoimista tapahtumistaan. Lehden 
20 000 kappaleen painoksesta osoitteellisena 
jakeluna postitetaan 8 500 kappaletta – niistä 
5 500 Alumniyhdistyksen jäsenille. Alumnit 
ovat lehden merkittävin lukijaryhmä yliopis-
ton henkilökunnan ja opiskelijoiden ohella. 

Kolme kertaa vuodessa Alumniyhdistys tie-
dottaa ajankohtaisista tapahtumista ja jäsen-
eduista teettämällä jäsenille erillisen Yliopis-
to-lehden kansiliitteen. 

Paperipostin rinnalla yhdistys tiedottaa koti-
sivuilla www.helsinki.fi/alumni yhdistys  
ja sähköpostiviestein. Sähköpostiviestit  

pyritään pitämään tiiviinä, jotta tiedät yhdellä 
silmäyksellä, onko viesti sinulle olennainen. 

Jokaiselle jäsenelle lähetetään henkilö-
kohtainen sähköinen linkki vuoden alussa tai 
jäseneksi liittymisen yhteydessä. Viestin otsikko 
on ”Jäsenmaksu ja alumni profiilin päivitys” tai 
mikäli olet uusi jäsen otsikko on ”Tervetuloa 
Alumniyhdistyksen jäseneksi”. Linkin kautta voit 
päivittää yhteys tietosi sekä valita ne aihealueet, 
joista toivot yhdistyksen tiedottavan sinulle. 
Sähkö postiviestit tavoittavat luonnollisesti vain 
ne jäsenet, joiden osoite on ajan tasalla.  
Tarkista siis, että yhteystietosi ovat oikeat. 

Yhdistyksellä on myös Facebook-sivu  
jonka löydät hakemalla Alumniyhdistys.

Alumniyhdistys esittäytyy myös eri alojen  
messuilla, jäsenetuyhteistyötahojen viestinnäs-
sä, yliopiston piirissä mm. tiedekunnissa sekä 
ammattilehdissä ja muussa mediassa. Maalis-
kuussa yhdistyksen lippu liehuu Kuubassa. 
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vi inFOrmErar våra 
svenskspråkiga 
medlemmar på 
svenska alltid då 
det är möjligt. om 
du fick detta med-
lemsbrev på finska 
trots att du önskar 
att vi kommu-
nicerar till dig på 
svenska ber vi dig 
kontakta kontoret 
så att vi kan göra 
en uppdatering i 
vårt register. 

maaiLmassa on noin 17 000 yliopis-
toa, ja Helsingin yliopisto sijoittuu 
maailman yliopistojen parhaimman 
promillen joukkoon. Helsingin yli-
opisto on kotiyliopistomme, jonka 
olemme aikanaan valinneet opinah-
joksemme, ja sen menestys heijas-
tuu myös meihin. Alumneina me 
voimme tehdä yliopistolle arvokkaan 
palveluksen ja vahvistaa sen brändiä 
kertomalla luontevassa yhteydessä, 
että mekin olemme opiskelleet Hel-
singin yliopistossa. Merkitse Alum-
niyhdistyksen jäsenyys ansioluette-
loosi ja mainitse opinnoistasi ja 
yhdistyksen jäsenyydestä haastatte-
luja antaessasi. Niin tekevät muiden-
kin huippuyliopistojen alumnit.



Alumniyhdistys | JäsenkirJe 201562

aLumniYhdisTYKsEn jäsenmaksu on 36€. Jäsen-
maksun voi maksaa vuodeksi, kolmeksi vuodeksi tai 
ainaisjäsenyyden muodossa. Lisäksi kaksi samassa 
taloudessa asuvaa alumnia voivat käyttää yhteistä pa-
riskuntajäsenyyttä. Kummankin alumnin jäsenyys on 
henkilökohtainen, mutta samaan talouteen lähetetään 
vain yksi Yliopisto-lehden vuosikerta ja jäsenkirje.

vOiT maKsaa jäsenmaksun kaikkien Suomes-
sa käytössä olevien pankkien tunnuksilla verkossa 
sähköpostiisi lähetetyllä henkilökohtaisella linkillä. 
Viestin otsikko on ”Jäsenmaksu ja alumniprofiilin 
päivitys” tai mikäli olet uusi jäsen ”Tervetuloa Alum-
niyhdistyksen jäseneksi”. Maksaminen tapahtuu ku-
ten verkkokaupassa maksettaessa henkilökohtaisilla 
pankkitunnuksilla. 

JäsEnmaKsu  
Ja maKsaminEn

aLumniYhdisTYKsEn JäsEnmaKsumuOdOT OvaT

Yksi hlö pariskunta

Vuosittainen jäsenyys: yksi vuosi 36 € 52 €

kolme vuotta 108 € 156 €

Ainaisjäsenyys: kertamaksu 500 €

Nykyään yli 70% jäsenistä käyttää henkilökoh-
taista linkkiä maksamiseen. Tästä syntyneen säästön 
ansiosta yhdistys voi tarjota kahvia ja lasin viiniä 
useimmissa tilaisuuksissa ja tilata musiikkiesityksen 
kirjallisuuspiiriin. Käytäthän siis sinäkin sähkö-
postitse saamaasi linkkiä. Lähetä pyyntö ”Jä-
senmaksulinkkini” toimistolle jos tarvitset uuden 
linkin.

Toivomme niiden jäsenistä, joilla ei ole sähköpos-
tia lainkaan, maksavan jäsenmaksun postitse lähete-
tyllä tilisiirrolla yhdistyksen Nordean tilille ja käyt-
tävät tuolloin laskussa ilmoitettua henkilökohtaista 
viitenumeroa, jotta maksu voidaan tunnistaa oikein. 

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

JäsEnmaKsua maksettaessa voit valita itsellesi 
alumniryhmän tarjolla olevista vaihtoehdoista.  
Voit halutessasi valita useita ryhmiä. Kun valitset 
ryhmän, liitetään sinut siihen automaattisesti.  
Mikäli ryhmä on maksullinen ja yhdistys on  

sopinut sen kanssa kaksoisjäsenyydestä – kuten  
Professorien Puolisot ry – voit maksaa kummatkin 
jäsenmaksut verkossa yhdellä kertaa. 
Katso lisätietoa:  
www.helsinki.fi/alumniyhdistys/ryhmat

itsenäisiin ryhmiin liittyminen
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hELsingin YLiOpisTOn aLumni rY

toiminnanjohtaja Pia, työharjoittelija mahmoud ja alumnisihteeri Jenny.

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

postiosoite:
PL 3, 
00014 Helsingin yliopisto 

Käyntiosoite:
Fabianinkatu 33,  
2 krs, huone 2046

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

Facebook: 
Helsingin ylipiston alumniyhdistys 

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

alumniyhdistyksen jäseneksi liityt osoitteessa  
www.helsinki.fi/alumniyhdistys tai ottamalla yhteyttä 
toimistoon. Kaikki Helsingin yliopistossa tutkinto-
oikeuden saaneet, siellä tutkimustyössä olleet sekä 
työsuhteeseen kiinnitetyt ovat alumneja.



sähKöinEn JäsEnKOrTTi
YhdisTYs On siirTYnYT sähköiseen  
jäsenkorttiin. Jokainen jäsen saa tekstiviestin, 
joka sisältää linkin. Painamalla linkkiä sähköi-
nen jäsenkortti tallentuu kuvakkeena puheli-
men näytölle. 

Kortin etusivua näyttämällä voit osoittaa 
jäsenyytesi ja hyödyntää jäsenetuja mm. Uni-
Sportissa, Gaudeamuksessa ja muiden yhteis-
työtahojen kanssa asioidessasi. Mikäli sinulla 
ei ole matkapuhelinta, voit osoittaa jäsenyytesi 
vuoden 2015 jäsenkoodilla "HYA25". 

Sähköinen jäsenkortti on helppo ja kätevä 
vaihtoehto – ja aina mukana puhelimessa.  

Yhdistyksen applikaatio sopii 95 %:iin Suomes-
sa käytössä olevista puhelimista. Lataaminen 
vaatii internetyhteyden. Alumniyhdistys siirtyy 
sähköiseen jäsenkorttiin, koska se on paperista 
jäsenkorttia huomattavasti edullisempi ja ekolo-
gisempi vaihtoehto.

Yhdistys tiedottaa sähköisen jäsenkortin  
viestintätyökalulla uusista jäseneduista. Tieto 
päivittyy auto maattisesti jäsenkortin sivuille  
joita on siksi syytä aika ajoin selata. 

Yhdistyksen kotisivuilta löydät tietoa sähköi-
sestä jäsenkortista ja selkeät ohjeet sen lataami-
seksi sekä vastaukset yleisimpiin kysymyksiin. 

KOrTissa On etusivu, jossa on nimi, 
jäsennumero sekä voimassaolo-
aika. mahdolliset kaksoisjäsenyydet 
ilmenevät myös etusivulta. 

kortissa on useita lisätietosivuja. 
niiltä löydät tietoa jäseneduista ja 
ajankohtaisista tapahtumista ja voit 
olla meihin yhteydessä sekä kutsua 
mukaan uusia alumneja. 


