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

K

oulutuksen arvo yhteiskunnallisessa kehityksessä ei ole enää
selviö. Hallituksen säästöohjelmassa
koulutusta leikataan kaikilla asteilla, varhaiskasvatuksesta yliopistoihin.
Tällä tavoitellaan yhteiskunnallisia

säästöjä, mutta onnistutaanko siinä?
Professori James Heckman, jolle
vuonna 2000 myönnettiin Ruotsin
keskuspankin taloustieteen palkinto
Alfred Nobelin muistoksi, on tutkimuksissaan osoittanut, että laadukas
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varhaiskasvatus ja alkuopetus vaikutViranomaisista ja järjestöjen edustatavat suotuisasti niin yksilön kuin
jista koostuvien ryhmien edustajat
yhteiskunnankin talouskehitykseen.
valvoivat, ettei leikkauksilla vaurioiteta lasten ja nuorten hyvinvointia.
OECD:n raportti Education at a
Kriisissään Islanti kuunteli yliopisGlance (2014) osoittaa, että parhaiten
koulutustaan vastaavan työpaikan
toväkeä – myös suomalaisia.
vuoden sisällä valmistumisesta saa yhä
Nyt Islanti on toipunut niin
maisteri tai tohtori. Mitä kauemmin
nopeasti, että puhutaan ”Islannin
ihmeestä”. Lapset ja nuoret voivat
yksilö on koulutettavana, sitä enemmän hän ansaitsee ja
paremmin kuin ennen
sitä kauemmin hän
talousromahdusta.
pysyy työelämässä.
Päätöksenteon
Yhteiskunnan nykyiAlumnisenä tavoitteena oleva
pitäisi perustua tietoon
opiskeluajan lyhenemi– mutta sen ei pidä
yhdistys
nen ei siis välttämättä
ohjata tietoa. Kärkivoi olla
hankkeiden idea, että
tarkoita työurien
pitenemistä.
hallitus voi kannustaa
arvokas
Leikkauksia suututkimusta hyväksi
suunnan
rempi ongelma on
katsomaansa suuntaan,
akateemisuutta halvekon sinällään kannanäyttäjä.
siva ilmapiiri. Poliittettava. Se on kuitentiset päättäjät näkekin kannatettava vain
vät tutkitun tiedon
silloin, kun se käsittää
yhteiskunnallisen kehityksen jarruna.
murto-osan tieteen rahoituksesta.
Tieteen vapaus on siinä, että tiede
Ajattelutapa sopii huonosti sivistysyhteiskuntaan.
itse määrittää ongelmat, jotka haluaa
ratkaista, ja että tuloksia ei pyritä ohAkateemisella tutkimuksella
jaamaan tai peittämään. Jos tutkimus
olisi kuitenkin annettavaa nykyisilalkaa näyttää tilaustyöltä, siltä katoaa
le päätöksentekijöille. Esimerkiksi
arvo.
1990-luvun laman aikaisen politiikan
Ihmiskunnalla ja yksilöillä on
seurauksia on tutkittu paljon. Näistä tutkimuksista on hyötynyt eritoten
ihmeellinen kyky kehittyä haastavissa tilanteissa. Vastoinkäymisten
Islanti.
hetkellä jokainen joutuu pohtimaan,
Kun maalla pankkiromahdusten
mitkä ovat omat arvot ja mitä haluaa
jälkeen meni kurjasti, valtio päätti
puolustaa.
investoida lapsiin ja nuoriin sekä koulutukseen. Maahan perustettiin niin
Vaarana on, että kriisi myös polarisoi asenneilmastoa. Meillä on
sanottuja hyvinvointivartija-ryhmiä.
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taipumus tarrautua, jopa kiintyä
omiin ajatusmalleihimme. Nyt kuitenkin olemme tekemisissä niin vaikeiden ja eritasoisten ongelmien kanssa,
että niihin ei ole helppoa vastausta.
Siksi jokaisen pitäisi antautua aitoon
dialogiin, yhdessä ajatteluun. Vain
näin voi syntyä luovia ratkaisuja tule
vaisuuteen.
Alumniyhdistys voi tässä olla arvokas suunnannäyttäjä. Yhdistyksen
tilaisuuksissa tapaa eri tiedekuntien
edustajia, eri aloilla toimivia ihmisiä.
Epämuodollisissa keskusteluissa
voidaan lähestyä yhteiskunnan

kipupisteitä aivan eri tulokulmista,
kunnioittavassa hengessä.
Alumniyhdistyksen jäsenmäärä
on viime vuosina kasvanut huimasti.
Se on mahtavaa. Pelkällä olemassa
olollaan alumnit tekevät näkyväksi
sen, kuinka tärkeä Helsingin yliopisto on suomalaiselle yhteiskunnalle.
Alumni ovat tärkeä voimavara yliopistolle niin hyvinä kuin vaikeinakin aikoina.
Mirjam Kalland
Alumniyhdistyksen
valtuuskunnan puheenjohtaja
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Myrskyssä yhdessä

E

päusko oli valtava, kun uusi hallitusohjelma julkistettiin. Julkisen talouden tasapainottaminen korvasi koulutuslupaukset, ja
maan parhaaseen yliopistoon kohdistuvat selvästi muita suuremmat leikkaukset.
Suomi on vuosia pitänyt kärkipaikkaa
OECD:n tutkimus- ja tuotekehitystilastoissa.
Maine on nyt rapautumassa, kun yritysten heikentynyt investointiaste, sektoritutkimuslaitosten rajut leikkaukset sekä hallituksen päätökset
yliopistosektorin ja Tekesin rahoituksen leikkauksista purevat.
Koulutuksessa Suomi on ollut sekä laadukas
että tehokas. Panoksemme opiskeluvuotta kohden ovat olleet keskikastia, mutta viemme silti
parhaat sijat niin koululaisten Pisa- kuin korkeasti koulutettujen aikuisten PIAAC-tuloksissakin. Kuinkahan osaamisemme käy, kun nyt
tehtävät leikkaukset alkavat vaikuttaa?
Läpi läntisen Euroopan on käynyt
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koulutusleikkausten aalto – voimakkaimpana
Kreikassa, Espanjassa, Italiassa ja myös Irlannissa. Leikkausten runtelemassa Britanniassa
lukukausimaksuja on nostettu merkittävästi.
Myös yliopistoja ja sektoritutkimuslaitoksia on
yhdistetty tai muutoin saatettu tiiviimpään yhteyteen keskenään.
Sen sijaan Ranskassa, Ruotsissa ja Saksassa
yliopistot on ymmärretty investoinniksi tulevaisuuteen. Lähinaapurimme Ruotsi ja Tanska
panostavat suuriin kansainvälisiin infrastruktuureihin, joiden avulla maat pysyvät tutkimuksen eturintamassa. Tutkimusympäristöt
takaavat kansainvälisen yhteistyön ja houkuttelevat superlahjakkuuksia töihin.
Miten panostaa laatuun?

Yliopistomme on menestynyt maailman tiederankkauksissa erinomaisesti, vaikka resurssimme ovat selvästi verrokkejamme pienemmät.

Maailman parhaiden yliopistojen vuosibudjetti – tavoitteena on luopua 80 000 neliöstä toimitivoi hyvinkin olla yhtä suuri kuin kaikkien Suo- laa. Rekrytoimme yhteistyötahoja sijoittamaan
men 14 yliopiston yhteensä. Helsingin yliopistoimintaansa inspiroivan yliopistoyhteisön
ton menestyksen takana ei ole ollut raha, vaan
pariin. Eri yksiköissä tuotetut hallintopalvelut
menestys tutkimusrahoituskilvassa. Merkittäyhdistetään uudeksi yliopistopalveluksi, digitaavimmät rahoittajat ovat Suomen Akatemia, ko- listen palveluiden osuus vahvistuu. Myös tutkitimaiset säätiöt ja EU. Sen sijaan muu kansain- muslaitteiden ja laboratoriopalveluiden yhteisvälinen ja yksityinen rahoitus on ollut vähäistä. käyttöä lisätään. Valitettavasti emme voi välttyä
OECD:n selvitykset osoittavat, että tutkimus henkilöstön vähennyksiltä.
Yksinomaan karsimalla ei yliopisto menesty.
ja koulutus kannattelevat – niin yhteiskuntaa
Olemme uudistaneet opetus- ja tutkimushenkikansainvälisessä kilpailussa kuin yksittäistä
lökunnan rekrytointiprosessia,
opiskelijaa urallaan. Myös
Euroopan tutkimusyliopistojen
jotta varmasti kisaamme kansainvälisesti parhaista lahjakliitto LERU selvitti parhaikuuksista. Yliopiston hallitus
den yliopistojen taloudellista
Kriisistä
on myös määritellyt painopismerkitystä – yliopistoomme
ei selvitä
tealansa uudelleen. Esimerkkilaitettu euro tuo yhteiskunnalle
suoraan 4,5 euroa takaisin. Oivoivottelemalla nä uudenlaisista panostuksista
keusministeriön vastikään julovat muiden muassa Helsinki
saati
kaisemat demokratiaindikaatLife Science Centre, Health
torit osoittavat, että kansalaiset
Capital Helsinki, Digital Hukääntymällä
manities, Russia Hub ja Ilmaluottavat poliisin ja oikeus
kehätutkimuksen keskus ICOS.
laitoksen lisäksi tieteeseen.
sisäänpäin.
375-juhlavuoden varainhanPäätöksentekijät eivät tunnu
kintakampanja on edennyt
vakuuttuvan näistä vastaan
erinomaisesti. Keräysaikaa jatsanomattomista argumenteista.
Valtion vuoden 2016 budjetti hyväksyttiin edus- ketaan ja samalla keräystavoite kaksinkertaiskunnassa joulukuussa, ja yliopistoihin kohdis
tetaan. Asiassa auttaa maan hallituksen päätös
tuvat ennätyksellisen suuret leikkaukset ovat
laajentaa lahjoitusten verottomuus koskemaan
toteutumassa hallitusohjelman mukaisesti.
yksityishenkilöitä. Kansainvälinen varainhanTämä kertoo karun viestin: meiltä on kadonnut kinta ja täydentävän rahoituksen saaminen esiusko siihen, että osaamisella kansakunta selviää. merkiksi kansainvälisiltä säätiöiltä on elinehto
Apteekkikompensaation poistaminen Helsin- yliopiston tulevaisuudelle. Leikkausten vaikutuksia voidaan lieventää aktiivisen innovaagin yliopistolta saa myös kysymään, eikö Suotiotoiminnan, laajemman yritysyhteistyöhön
messa haluta panostaa laatuun. Eduskunnan
ja maan hallituksen kärkihankkeiden avulla –
perustus-, sivistys- ja valtiovarainvaliokuntien
sekä varmasti myös tavoilla, jotka eivät uhkaa
lausuntojen perusteella odotamme vielä maan
hallitukselta sekä opetus- ja kulttuuriministeri- yliopistotutkijoiden akateemista vapautta.
öltä toimia leikkausten kohtuullistamiseksi.
Meiltä yliopistolaisilta muutokset edellyttävät
uudenlaisia toimintatapoja ja yhteistyömalleja.
Ei kannata jäädä tuleen makaamaan!
Poliitikoilta odotamme päätöksiä apteekkikompensaation leikkausten kompensoimiseksi sekä
Kansainvälisiltä kollegoilta olemme oppineet,
muutoinkin toimia, jotka vahvistavat suomalaiettä kriisistä ei selvitä voivottelemalla saati
sen koulutus- ja tutkimustoiminnan laatua.
kääntymällä sisäänpäin. Yliopiston hallitus on
Teidät alumnit kutsumme maan parasta
käynnistänyt muutosohjelman, jotta olemme
maailman parhaiden joukossa myös ensi vuosi- yliopistoa pelastamaan!
kymmenellä.
Etsimme säästöjä järjestämällä toimintamme
Esa Hämäläinen
ja rakenteemme uusiksi sekä karsimalla menoja. Helsingin yliopiston hallintojohtaja,
Mittavat tilojen säästötoimet ovat käynnistyneet Alumniyhdistyksen ainaisjäsen
Alumniyhdistys | Jäsenkirje 2016
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Kriittinen massa

A

lumniyhdistyksessä on nyt yli 6 400
jäsentä, enemmän kuin koskaan aiemmin. Jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti, ja
kasvua pyritään määrätietoisesti jatkamaan.
10 000 jäsenen raja rikkoutunee lähivuosina.
Miksi pitää olla iso? Eikö pieni ole kaunista?
Muistan takavuosilta upeita tilaisuuksia,
jotka toteutettiin suurella vaivalla ja tiukoilla resursseilla, ja lopulta paikalle saapui vain
kymmenkunta ihmistä. Emme tavoittaneet
tarpeeksi monta aiempaa opiskelijaa.
Nyt tällainen on onneksi historiaa. Kun
jäsenmäärä on kasvanut, viestintää on
parannettu ja tilaisuuksiin pyydetään

8

Alumniyhdistys | Jäsenkirje 2016

ennakkoilmoittautumista, osallistujamäärät
ovat räjähtäneet käsiin. Mannerheim-museon
opastettuun kierrokseen viime syksynä ilmoittautui päivässä 200 henkeä.
Vasta riittävän iso ihmismäärä, kriittinen
massa, kuten fyysikko kaiketi sanoisi, mahdollistaa järkevän toiminnan.
Isossa tilaisuudessa löytää helposti jonkun
tutun, jonka kanssa jutella, ja syntyy monia pieniä, vaihtelevia keskusteluporukoita. Puheensorina täyttää salit ja huoneet, kun uteliaat ja
tiedonjanoiset alumnit tutustuvat toisiinsa.
Kulttuuritreffejä, After Work -tilaisuuksia ja
muuta mukavaa voi huolettomin mielin järjestää,

kun voi luottaa siihen, että osallistujia riittää.
Kun varataan parinkymmenen paikan asemesta
kokonainen konserttitalo tai sen osa, yhdistyksellä on selkänojaa neuvotella ryhmäalennuksia.
Myös mielekäs yhteistyö yliopiston suuntaan
vaatii yhdistykseltä kriittistä massaa. Jotta voimme suunnitella pitkäjänteistä toimintaa esimerkiksi opiskelijoiden mentoroinnissa, yliopiston
pitää olla varma, että reservissä riittää väkeä.
Olemme Alumniyhdistyksessä tietoisia, että
mentoriksi on ilmoittautunut enemmän väkeä
kuin mitä yliopisto on voinut hyödyntää. Yritämme saada asian korjattua lähivuosina.
Koulutusleikkauksien vuoksi yliopisto

väkisinkin keskittyy tutkimukseen ja opetukseen. Sillan rakentaminen työelämän ja opiskelijoiden välille on meidän alumnien tärkeä tehtävä. Yhteiskunta tarvitsee vapaaehtoistyötämme.
Kasvaneen jäsenmäärän vuoksi Alumniyhdistys voi entistä paremmin vastata jäsentensä, yliopiston ja yhteiskunnan tarpeisiin. Tänä vuonna teemme uuden jäsenk yselyn. Vastaa siihen,
jotta tiedämme, mitä yhdistykseltä haluat.
Juuri nyt, yhdistyksen suuren kasvun vaiheessa, palaute on korvaamattoman arvokasta.
Pia Österman
Alumniyhdistyksen toiminnanjohtaja
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voi ilmoittautua jo nyt Alumniyhdistyksen
jäsentietoja täyttäessään ja päivittäessään
tai olemalla yhteydessä Alumniyhdistyksen
toimistoon: alumniyhdistys@ helsinki.fi tai
029 412 4494. Mentorit valitaan tiedekuntien
tarpeen mukaan.
Mentorointi on tärkeä Alumniyhdistyksen
jäsenten vapaaehtoistoiminnan muoto. Alumniyhdistys kiittää koko ohjelman puolesta kaikkia
vuoden 2011–2016 mentoreita ja tarjoaa heille
ilmaisen jäsenyyden vuonna 2016.
MENTORI Pekka Tokola:
Työelämässä viisastelu ei auta

Mentorit ja
aktorit kohtaavat

A

lumnit jakavat työelämäkokemuksiaan
opiskelijoille jo viidettä kertaa ryhmämuotoisesti Helsingin yliopiston Urapalveluiden koordinoimassa ohjelmassa.
Alumniyhdistys on aiemmin koordinoinut
monenlaista mentorointia, yhdistänyt mentori–
aktori-pareja ja sparrannut gradunteossa.
Urapalvelut on vuodesta 2011 lähtien
koordinoinut Helsingin yliopiston ryhmä
mentorointi-ohjelmaa, johon mentorit on kerätty tiedekuntakohtaisten profiilien pohjalta.
Päävastuu mentorien rekrytoinneista on tiedekuntien yhteyshenkilöillä, jotka ovat hyödyntäneet myös alumnirekisterissä halukkaaksi
ilmoittautuneiden listaa.

10

Alumniyhdistys | Jäsenkirje 2016

Lukuvuonna 2015–2016 tapahtuvassa ryhmämentorointiohjelmassa 33 mentoria luotsaa 3–5
hengen ryhmissä yhteensä noin 130:tä opiskelijaa eli aktoria kuudesta eri tiedekunnasta. Pääpaino on aloilla, jotka eivät suoraan valmista
selkeään ammattiin.
Kaikille yhteisen alku- ja loppusession lisäksi
kukin ryhmä kokoontuu keskenään viisi kertaa
noin kuukauden välein. Ryhmät sopivat itse
tavoitteistaan ja toiminnastaan.
Sekä opiskelijat ja mentorit ovat kokeneet
ohjelman erittäin antoisaksi, ja monet mentorit
ovatkin toimineet roolissaan useamman vuoden.
Seuraavalle mentorointikierrokselle haetaan
uusia mentoreita syksyllä 2016. Halukkaaksi

Verrattuna yliopistoaikoihin ajatukset pitää
sovittaa simppelimpään suuntaan.
Vapaaehtoisessa ja palkattomassa mentorointityössään Tokola veti syksyn mittaan
yhteensä viisi parin tunnin iltapäiväsessiota.
Ryhmätyöskentely ja yhteiskeskustelu seurasivat samaa rakennetta, jolla Tokola saa esimiehet, asiantuntijat tai johtajat sparraamaan toisiaan: ryhmäläiset kertovat ideoistaan muille,
ja nämä työstävät niitä eteenpäin.
– Oivallukset loksahtavat kohdalleen, kun
ihminen kertoo tilanteensa ääneen kiinnostuneelle porukalle. Ihminen usein itse tietää,
mitä haluaa tehdä, mutta tarvitsee vahvis
tuksen muilta.
Monet Tokolan aktorit ovat
päättäneet omin nokkinensa
jatkaa tapaamisiaan. Näin he
voivat jakaa ideoita ja saada
vertaistukea jatkossakin.
– Verkostoituminen on hyödyllistä siksikin, että monet
työpaikat menevät epävirallisten reittien kautta.

– Yliopisto on ihan oma maailmansa. Opintoihin voi helposti
upota niin syvälle, että kytkös
todelliseen työelämään jää syntymättä, psykologi ja organisaatiokonsultti (FINOD) Pekka
Tokola sanoo.
Tokola mentoroi viime syksynä jo kolmatta kertaa 4–5
hengen pienryhmää. Tokolan
ryhmään hakeutui työelämän
”Nykyisin
Työpaikka hakuun jo
kehittämistehtävistä ja henkiennen valmistumista
löstöhallinnosta kiinnostuneita
työura pitää
Tokola on kannustanut ryhnuoria, pääosin kasvatustieteiliitse luoda,
jöitä ja psykologeja, jotka eivät
mänsä aktoreita hakemaan
aktiivisesti työpaikkoja, vaikhalua perinteisiin opettajan ja
ja tässä
ka gradu olisi kesken. Työnpsykologin pesteihin, vaan
opiskelijat
yritysmaailman palvelukseen.
haku kun on usein aikaa vievä
– Nykyisin suorat vakivirat
prosessi ja toisaalta gradukin
ovat yksin.”
ovat harventuneet ja työura
on mukavampi – ja tehokpitää itse luoda, ja tässä opiskekaampi – koota kasaan, kun
lijat ovat yksin.
on työpaikka tiedossa.
Tokolalla on psykologin tausTokola on 15-vuotisen työ
takoulutus, mutta nykyisessä tehtävässä HUuransa ajan kiertänyt konsultoimassa hyvin
MAP Consulting oy:ssa hänen työnsä sisältää
monenlaisilla työpaikolla, joten hän on voinut
valmennusta ja sparrausta yksilöille ja ryhmille. tarjota aktoreilleen vinkkejä, mitä kaikkea on
Psykologin taustansa johdosta hän tekee myös
olemassa, ja välillä jopa suoria yhteystietoja.
paljon työyhteisön ristiriita- ja konfliktitilantei– Opiskelijoillahan on älyllisesti hyvät valden sovittelua.
miudet mutta vajaa tietämys työmarkkinoiden kokonaisuudesta.
Työelämän vaatiman käytännönläheisyyden
Iloisimpia hetkiä mentoroinnissa Tokoopettelu on ollut Tokolalle itselleenkin pitkä
lalle on ollut, kun työnhakuun kannustetut
tie.
opiskelijat ovat seuraavalla kerralla kertoneet,
– Työelämässä viisastelu ei auta, vaan ihmisille pitää pystyä olemaan oikeasti avuksi.
että nyt tärppäsi. Yksi jopa sai päiväkodinjohtajan paikan, vaikka kasvatustieteen opinnot
Kukaan ei kuuntele sinua sen takia, että olet
olivat vielä kesken; toki hänellä oli pohjalla
lukenut teorioita ja pyörit omissa sfääreissäsi.
Alumniyhdistys | Jäsenkirje 2016
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Työhaastattelun simulointia

Tapaamisissa simuloitiin myös työhaastattelutilanteita. Kukin esitti vuorollaan työn
hakijaa. Muut antoivat työnhakijalle palautetta ja neuvoja. Kampparin mukaan kiusallista
mutta kasvattavaa oli huomata aktoritoverilla
maneereita, joita itsekin tekee.
– Työhaastattelussa pyrkii vastaamaan
12
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jo lastentarhan opettajan koulutus ja työ
kokemusta.
– Mentoroidessa on hauska myös päästä näkemään, minkä polun itse on kulkenut 15 vuodessa. Voi miettiä, mitä valintoja on tehnyt ja
miten on päätynyt tähän.
– Konkreettinen kytkös yliopistoon on
myös tuntunut hyvältä. Valmistumisen jälkeen yliopisto jää nopeasti varsin etäiseksi.
– Tulevaisuuden työelämä on entistä moninaisempaa. Opettajalle ja tutkijallekin on tärkeää tuntea myös yritysmaailmaa, opiskelija ja
aktori Kimmo Kamppari sanoo.
Kamppari suorittaa parhaillaan Suomen ja
pohjoismaiden historian maisterinopintoja ja
tekee siinä sivussa myös aineenopettajan pedagogisia opintoja.
– Olen tavannut ihmisiä, jotka työskentelevät korkeakoulussa tutkijana mutta myös hyödyntävät tutkimustuloksia omassa yrityksessään. Itse haluaisin tehdä jotain vastaavaa.
Mentorilistaa selatessaan Kamppari tajusi,
että haluaa nimenomaan Kauppalehden tietopalveluliiketoiminnan johtajan Otto Matts
sonin ryhmään aktoriksi.
– Myös Mattssonilla on humanistin tausta.
Halusin tietoa, miten humanisti pystyy toimimaan perinteisen oman alansa ulkopuolella,
Kamppari kertoo.
Viime talvena ja keväällä pitämissään ryhmätapaamisissa mentori Mattsson koki tärkeäksi tehtäväkseen perehdyttää humanistit
lukuihin ja talouteen. Hän toimitti kaikille
aktoreille etukäteen erään suomalaisyrityksen
tilinpäätöstiedot, ja ryhmätilanteessa aktorit
saivat näytellä muun muassa talousjohtajaa ja
tuotantojohtajaa.
Mattsson itse esitti sijoittajaa, joka kyselee
yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuudesta. Aktoreiden tuli vakuuttaa, että yritys on hyvä sijoituskohde.

”Ryhmässä
huomaa, että
muut painiskelevat
samojen asioiden
kanssa.”

kaikkiin kysymyksiin liian positiivisesti ja siinä
puhuu helposti itsensä pussiin. Yrittää esimerkiksi sanoa, että juuri tällaiseen työhön olen
aina halunnut, mihin huomiokykyinen haastattelija voi helposti todeta, että miksi CV:ssä ei
sitten ole yhtään vastaavaa työpaikkaa…
Kamppari piti ryhmämentorointia hyvänä konseptina, koska se tarjoaa oivaa vertais
tukea.
– Monia asioita pohtii itsekseen epävarmana. Ryhmässä huomaa, että muut painiskelevat samojen asioiden kanssa.
– Ryhmässä myös leviää tehokkaasti hiljainen tieto työnhausta: mitä itse on kokenut ja
mitä kaverit ja tutut ovat kokeneet.

Kampparin omalla alalla historiassa jaetaan
hyvin tietoa opettajakoulutuksen mahdollisuuksista ja myös tutkijanuran alkuun henkilökunta neuvoo mielellään, jos opiskelijalla
riittää intoa ja aktiivisuutta siihen suuntaan.
Humanistinen tiedekunta järjestää sitten yleisempiä urakursseja.
– Mikään kurssi ei silti korvaa ryhmämentorointia, Kamppari sanoo.
– Oma tavoitteeni oli saada enemmän itseluottamusta ja näkemystä, miten kannattaa
asettaa tavoitteita ja visioita. Nyt tiedän paremmin, mitä haluan tulevaisuudelta.
Antti Kivimäki
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Veikko Somerpuro

yhdistyksen
strategiatyö
After Work -emäntä/isäntä
FB-agentti
Yliopistomuseon
alumniopas

oman oppialan
alumnitoiminnan
kehittäjä

haalarimerkkien
vappumyyjä
mentori

paikallisklubin vetäjäparit
Berliiniin, Pietariin, Pekingiin,
Tukholmaan, Lontooseen ja Kouvolaan

osallistujien kirjaaminen
tapahtumissa

kulttuuritreffien
isäntä/emäntä

yliopiston mainetyö

Kiinnostaako vapaaehtoistyö?

H

aluamme koota jäsenkunnassa olevan erityisosaamisen alumnitoiminnan tueksi. Samalla
autamme haasteellisessa tilanteessa olevaa yliopistoa. Vapaaehtoistyötä riittää kirjekuorten täyttämisestä strategian laadintaan.
Jokaisesta tehtävästä on laadittu tarkka toimeksi
anto, joka sisältää selkeät ohjeet ja vaatimustaso
kriteerit. Toimeksiannot ovat monipuolisia pari-,
tiimi- tai yksilötehtäviä, ja ne sovitaan vuodeksi
kerrallaan. Suoritetusta työstä saa työtodistuksen.
Toimisto koordinoi vapaaehtoistoimintaa.

14

Alumniyhdistys | Jäsenkirje 2016

Vuoden Alumni
-luennon avustaja

luennoitsija
avajaiskarnevaalien
mehunjakaja

vapaaehtoistyön
kehittäjä

promootioryhmän
vetäjä

atk-tukihenkilö
jäsenpostitus

… sekä kymmeniä muita vapaaehtoistehtäviä.
Ilmoittaudu mukaan osoitteessa

helsinki.fi/alumniyhdistys/vapaa

linda tammisto

tai soita 029 412 4494

Veikko Somerpuro

Akateemista
vapaaehtoistyötä

opiskelijarekrytointi

fuksiseikkailun
rastinpitäjä

Sohva Stadissa
-aktiivi

jäsenkirjeen
oikolukija

Alumnijuhlan
plaseerausvastaava

Huipulla ja yhteiskunnassa
-kurssin toteuttaja
kansainvälisten
opiskelijoiden
yhteyshenkilö

UniSportyhteistyöhenkilö

AKATEEMISEN
VAPAAEHTOISTYÖN
INFOTILAISUUS

Tiistaina 8.2. klo 14–16
Porthania, sali PIII,
Yliopistonkatu 3
Ilmoittaudu tilaisuuteen
yhdistyksen verkko
sivuilla tai toimistolle
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K

ehitysmaantieteen gradut urakoineet
Toini Kuronen ja Alina Raiskila saivat
kustannettua Alumnirahastoon kuuluvan
Ympäristön ystävät -rahaston apurahalla
usean kuukauden kenttämatkat kaukaisiin
tutkimuskohteisiinsa.
Vuonna 2015 Alumnirahaston alaiset rahastot
jakoivat stipendejä 15 perustutkinto-opiskelijan
opintojen edistämiseen yhteensä 26 000 eurolla.
Villieläinkonflikteja Kenian
Taitavuorten pilvimetsässä

Maisteriopiskelija Toini Kuronen
vietti viime vuoden touko–kesäkuun Kenian Taitavuorilla tutkimassa villieläinkonflikteja. Graduaan varten hän selvitti, pääosin
kotitaloushaastatteluin, millaisia
kokemuksia Ngangaon pilvimetsän ympärillä asuvilla ihmisillä on
villieläinten kohtaamisesta.
Kuronen havaitsi, että kokemukset olivat pitkälti kielteisiä. Luonto
hyökkää joka suunnasta ihmisten
elinkeinoja vastaan.
Petolinnut sieppaavat kananpoikaset, kuningaskalastajat tyhjentävät kala-altaat, mangustit popsivat pienet kotieläimet. Mesimäyrät rohmuavat hunajakennot
ja hajottavat kanahäkit. Rotat järsivät huonekalut, tekstiilit ja kirjatkin. Sini- ja vihermarakatit, korvamakit ja linnut syövät pellot paljaaksi.
– Kenian lainsäädäntö ei tunnusta ongelmaa.

Kuronen yritti
gradussaan löytää
ratkaisuja villin
luonnon ja köyhien
kyläläisten konfliktiin.
16
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Esimerkiksi tasangon elefanttihaitat saatetaan
lain mukaisesti kompensoida viljelijöille, mutta
ylängön pieneläinhaittoja ei, Kuronen kertoo.
Joidenkin paikallisten epäillään sytyttäneen
metsäpaloja apinoiden karkoittamiseksi.
Kuronen yritti gradussaan löytää ratkaisuja
villin luonnon ja köyhien kyläläisten konfliktiin.
Hän kannusti kyläläisiä raportoimaan tapahtumista viranomaisille.
– Vaikka rahallista korvausta ei saisikaan, viranomaiset voisivat ehkä auttaa muilla tavoin:
kuljettaa eläimiä takaisin suojelualueelle, aidata metsää tai istuttaa metsään
hedelmäpuita.
– Viranomaisten resurssit ovat kuitenkin niukat ja ihmisten tietous mahdollisesta avusta harmillisen vähäistä.
Oli asukkailla eläimistä hyvääkin
sanottavaa: Apinoiden toimintaa
on mukava seurata, kotoperäiset lajit tuovat turismia ja jotkin
villieläimet sopivat ravinnoksi.
Muurahaiset, lepakot, kastemadot
ja mehiläiset koettiin hyödyllisiksi.
– Harva kyläläinen haluaisi hävittää kokonaan alueen villieläimistöä.
Kuroselle Alumnirahaston 2 000
euron stipendi tuli tarpeeseen. Sen
turvin hän saattoi maksaa muun muassa lennot
Keniaan ja matkat maan sisällä, vaadittavat rokotukset, tutkimusmateriaalit sekä lisäpalkkion
tulkkina toimineelle tutkimusavustajalleen.
– Myös keskusteluryhmiin osallistuneille
kyläläisille oli kohteliasta tarjota ruokaa ja muistiinpanovälineet sekä korvata heille
aiheutuneet matkakulut.
Vesikonflikteja Saharan laidan
keitaalla Marokossa

Filosofian maisteri Alina Raiskila rahoitti
Alumnirahaston 2 000 euron stipendillä kolmen kuukauden aineistonkeruumatkan Saharan
autiomaan laidalle, Ferklan keitaalle Kaakkois-
Marokossa. Matkalippujen sekä ruoka- ja

Veikko Somerpuro

Alumni-stipendillä
graduntekoon Afrikkaan
Stipendi mahdollisti
pitkän aineiston
keruumatkan.
majoituskustannusten lisäksi rahaa paloi paljon
moottoripyörän bensaan keitaalla liikkuessa.
Ferklassa Raiskila keräsi aineistoa paikallisia
vesikonflikteja käsittelevään graduunsa.
– Stipendi mahdollisti pitkän aineistonkeruumatkan, jonka aikana ehdin syventyä aiheeseeni ja tutkimusalueeseen. Gradustani tuskin olisi
tullut kovin hyvä, jos olisin viettänyt Ferklan keitaalla vain hätäiset pari viikkoa, Raiskila sanoo.
Keitaan maatalous on liki vuosituhannen ajan
organisoitu perinteisen khettara-pohjavedenkeruujärjestelmän avulla. Käyttöoikeudet khettaroissa
virtaavaan veteen ovat siirtyneet perinnöllisesti.
– Nyt khettarat ovat kuivuneet, kun pohjaveden pinta on laskenut muutamassa vuosikymmenessä jopa 15 metriä. Vain suurmaanviljelijöille,
joilla on syvät valtion tuella rakennetut porakaivot, riittää vettä, Raiskila kertoo.
Tässä onkin kaikki alueellisen vesikonfliktin
siemenet. Perinteinen teknologia vuosisatoja samalla paikalla asuneen heimoyhteisön kirjoittamattomine normeineen kohtaa uudet tulokkaat,
uuden teknologian sekä kirjatut, yksityistetyt
omistusoikeudet.
– Periaatteessa on hyvä, että valtio säätelee pohjaveden käyttöä maa- ja vesioikeuksien kaupalla.
– Käytännössä kuitenkaan viranomaiset eivät
valvo, paljonko virallisten kaivojen omistajat
pohjavettä käyttävät, saati kuinka paljon alueella
on epävirallisia porakaivoja.
Apurahan lisäksi Raiskilaa hyödytti Alumniyhdistyksen järjestämä stipendiaattien yhteistapaaminen. Siellä hän epävirallisissa keskus
teluissa kuuli kanssamaisteriopiskelijoilta
kiintoisia vinkkejä, mitä kautta voisi löytyä töitä.
Antti Kivimäki

ALUMNIRAHASTO
Alumnirahasto on
Alumniyhdistyksen
perustama rahasto.
Rahaston pääoma on
659 000 euroa, ja siihen
kuuluvat seuraavat
nimikkorahastot:

• Juha Korppi-Tommolan
rahasto
• Ympäristön ystävät
-rahasto
• Helsingin yliopiston
alumni ry:n rahasto
• Professori Jaakko
Frösenin antiikin
tutkimuksen rahasto
• Taitan tutkimusaseman rahasto
• Timo Sahin rahasto

Ohjaa lahjoitus
alumnirahastoon

helsinki.fi/alumniyhdistys/
alumnirahasto
Alumniyhdistys | Jäsenkirje 2016
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Vie ajattelun
viestiä eteenpäin!
Alumnit ovat tärkeällä tavalla mukana
rakentamassa tutkimuksen ja koulutuksen tulevaisuutta. Helsingin yliopiston
375-juhlavuoden varainhankintakampanja
keräsi vuoden 2015 loppuun mennessä yli
20 miljoonaa euroa lahjoituksia yli 500:lta
yliopiston ystävältä ja alumnilta. Kampanja jatkuu vuonna 2016. Tavoitteemme on
kerätä 25 miljoonaa euroa tutkimuksen ja
opiskelun tueksi 30.6.2017 mennessä.
Tavoitetta tukevat valtion vastinrahaohjelma, joka voi jopa nelinkertaistaa lahjoitusten vaikuttavuuden, sekä yksityishenkilöiden ja yhteisöjen verovähennysoikeus.
Kiitos kaikille teille, jotka olette jo mukana!

siis lahjoitan.

Juristi Kirsi Komi vaikuttaa useiden
suomalaisyritysten hallituksessa.
Yksityisen Docrates syöpäsairaalan
hallituksen puheenjohtajana hän näkee
yliopiston tutkimustyön korkean tason hyödyn
myös yksityiselle terveydenhoidolle.
”Suomi tarvitsee kansainvälisessä vertailussa
pärjäävän huippuyliopiston. Huipulle
tähdättäessä tutkimusaloja täytyy priorisoida.
Helsingin yliopiston syöpätutkimuksen taso
on huippua, eikä se saa kärsiä hallituksen
leikkauksista.”
Lahjoittamalla tieteelle rakennat Suomen
tulevaisuutta.

helsinki.fi/lahjoita
18
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ovat Helsingin yliopistolle
tärkeitä ja tukevat yliopistoa sen keskeisissä tehtävissä. Jokainen lahjoitus on tärkeä
osa lahjoitusvarojen kokonaisuutta aikana, jolloin Helsingin yliopistossa tapahtuu
suuria muutoksia. Yliopiston rahoituksesta
voidaan leikata vuositasolla jopa 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.
Lahjoitukset

”Helsingin yliopiston
syöpätutkimus on
kansainvälistä huippua.
Leikkaukset eivät saa
vaarantaa sitä.”
Kirsi Komi, Docrates
syöpäsairaalan hallituksen
puheenjohtaja

alumnit viemään viestiä tutkimuksen ja opetuksen merkityksestä eteenpäin myös Ajattelen, siis lahjoitan -kampanjan kautta. Kampanja lisää keskustelua
lahjoituksista tieteelle ja koulutukselle sekä
kannustaa suurta yleisöä mukaan tukemaan tiedettä ja koulutusta erisuuruisin
lahjoituksin.
Kutsumme

Thomas Wilhelmsson
yliopiston kansleri

Lue lisää: helsinki.fi/
ajattelensiislahjoitan

Sivulla voit esimerkiksi
vaihtaa profiilikuvaksesi
Ajattelen-kampanjan kuvan,
tehdä lahjoituksen sekä
jakaa eteenpäin tärkeää
viestiä koulutuksen ja
tutkimuksen merkityksestä
Suomen parhaassa
yliopistossa. Tule mukaan!

Verovähennyksiä
lahjoituksista

850 – 500 000 euron
lahjoitukset yliopistoille ja
korkeakouluille ovat vero
vähennyskelpoisia myös
yksityishenkilöiden ja kuolin
pesien tuloverotuksessa
1.1.2016 alkaen. Yrityksille ja
yhteisöille vähennysoikeus
myönnetään 850 – 250 000
euron suuruisista lahjoituksista.
Lisätietoja
www.helsinki.fi/insight

Leif Laaksonen

Juristin
asennetta
Vuoden Alumni Tuomari Nurmio kokee, että
yliopisto-opiskelusta oli hyötyä, vaikka hän
teki alansa töitä vain muutaman päivän.

V

uoden Alumnista muusikko Tuomari
Nurmiosta on mukava yli kolmen vuosikymmenen tauon jälkeen liikkua Helsingin
yliopiston käytävillä ja käydä huvikseen yliopistokirjastossa opuksia penkomassa.
– Meikäläisessä on ollut akateeminen puoli
kaiken aikaa, vaikka en valmistumiseni jälkeen
ole uutta lakikirjaa ostanut.
Nurmio aloitti opinnot vuonna 1971 yleisellä
historialla mutta siirtyi pian oikeustieteeseen.
Hän kokee 12-vuotisesta yliopistotaipaleesta
olleen muusikonuralla monenlaista epäsuoraa
hyötyä, ilmeisimpänä originelli taiteilijanimi.
Vuonna 1983 kasaan pakerrettu oikeustieteen
kandidaatin tutkinto palveli myös henkisenä
takaporttina.
– Tutkinto antoi tilaa olla. En ollut riippuvainen musiikkihomman tulevaisuudesta.
Nurmio ehätti 1980-luvun alussa ”päättää
pyhästi” lopettavansa opinnot mutta pyörsi
päätöksen. Häntä kalvoi ajatus, että tehty
duuni olisi valunut hukkaan.
Keskellä läpimurtonsa jälkeistä nostetta ja
työstäessään keskeisiä albumeitaan – Maailmanpyörä palaa (1980), Lasten mehuhetki (1981)
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ja Punainen planeetta (1982) – Nurmio sitkeästi
luki oikeusopintojaan ja kampesi läpi tentistä
toisensa perään, joutuipa suorittamaan jokusen
vanhentuneen kurssin uudestaankin.
Opinnäytetyön aihe kalskahtaa komealta:
”Kidutuksen kielto kansainvälisessä
oikeudessa.”
– Nopeasti kokoon harsittu se oli, mutta
asia on valitettavan ajankohtainen. Aihetta
ehdotettiin, koska siitä oli materiaalinivaska
valmiina. Halusin vain saada loppututkinnon
suoritettua.
Nurmio ei edes muista opinnäytetyönsä arvosanaa, mutta valmistumisestaan hän on yhtä
kaikki tyytyväinen ja ylpeä.
Muusikonuransa alussa hänelle myös useaan
otteeseen tarjottiin ”säällistä työtä”. Muun
muassa ihmisoikeuksiin ja ympäristökysymyksiin erikoistunut asianajaja Matti Wuori pyysi
assisteeraamaan toimistolle.
– Tiukan paikan tullen olisin ehkä pystynyt
juridiikassa pärjäilemään, Nurmio sanoo.
– Tosin nyt, 65-vuotiaana, sitä ei enää tarvitse miettiä. Kun musiikki on elättänyt tähän
asti, se elättää kyllä loppuun asti.
Alumniyhdistys | Jäsenkirje 2016
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• Hannu Juhani Nurmio
syntyi Helsingissä 1950
• rockmuusikko;
esiintynyt
taiteilijanimillä Tuomari
Nurmio, Judge Bean Jr.,
Judge Barnhill, Judge
Bone ja Dumari
• oikeustieteen
kandidaatti 1983,
opinnäytetyön aihe:
”Kidutuksen kielto
kansainvälisessä
oikeudessa”
• ensisingle Valo yössä
1979
• yhteensä 22
studioalbumia
• tuorein albumi Tales
Of Judge Bone (2015);
tuorein kultalevy
Dumari ja Spuget
(2013)
• Juha Vainion sanoittaja
palkinto 1999, Eino
Leinon palkinto 2003.
Nurmio on ainoa
rock-muusikko, joka
on saanut tämän
runopalkinnon.
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Yliopistossa usein oppisisältöjä enemmän
hyödyttävät toveruudet. Ajattelu kehittyy
kanssaopiskelijoiden kera maailmaa parantaessa, ja hyvät kontaktit ovat työelämässä suurempi valuutta kuin arvosanat.
Nurmio soitti erilaisissa yliopiston tilaisuuksissa soolona sekä amerikkalaista folkia soittavan
yhtyeensä Dusty Ramblersin kanssa. Hän myös
oli aktiivisesti mukana 1970-luvun vasemmistoliikehdinnässä: toimi Helsingin teiniyhdistyksen Pulsa-lehden ja Sosialistisen Opiskelijaliiton
julkaiseman Soihdunkantajan toimitussihteerinä,
sekä vuosikymmenen puolivälistä Uusi Laulu
-musiikkilehden päätoimittajana.
Niinpä hän lopulta, toukokuussa 1979, julkaisi akateemisten vasemmistointellektuellien
pyörittämällä Love Recordsilla esikoissinglensä Kurja matkamies maan / Valo yössä. Orpojen
tuki ja Köyhien ystävät säestivät näitä hittejä.
Levy kohosi nopeasti Suomen listaykköseksi.
Paitsi että ei se mennyt niin yksinkertaisesti.
Love Recordsin päättäjät eivät pitäneet Nurmiota tarpeeksi uskottavana.
Oikeasti Nurmio oli lähetellyt demonauhojaan Love Recordsiin jo pari vuotta sekä myös
pelkkiä laulutekstejä toivoen, että joku muu
artisti voisi ne esittää.
Lopulta Love Records heltyi ja antoi armosta
Nurmiolle ”yhden mahdollisuuden”.
– Olin eräänlainen väliinputoaja. Levy-yhtiön näkökulmasta olin vasemmistolainen
”takinkääntäjä” enkä autenttinen, ei-poliittinen rock-artisti, vaikka juuri rock-musaa olin
rämistellyt jo varhaisteini-iästä asti.
Nurmio itse koki vasemmistolaisuutensa etupäässä kulttuuriradikalismiksi.
– Se oli runouden ja elokuvien kautta tapahtuvaa romanttistakin vallankumousintoilua,
Majakovskin ja Nerudan määrättyä palvontaa. En halunnut Suomeen sosialismia.
Kun Neuvostoliitto miehitti muutosten tielle
lähteneen Tšekkoslovakian vuonna 1968, Nurmio protestoi tapahtunutta vastaan Neuvostoliiton suurlähetystön edessä monien vasemmistolaisten tovereidensa kanssa.
– Jotenkin niissä piireissä kuitenkin onnistuttiin nielemään Tšekkoslovakian miehitys. Se alkoi kalvaa takaraivossa yhä enemmän 70-luvulle
mentäessä. Tuli mieleen Leninin lause, että ”tie
helvettiin on kivetty hyvillä aikomuksilla”.

Veikko Somerpuro

VUODEN ALUMNI

– Haluttiin vastustaa kehitysmaiden riistoa
ja neokolonialismia, mikä oli tietenkin oikein,
mutta samalla päädyttiin tukemaan epäkansanvaltaista neuvostodiktatuuria. Siinä on
sietämätön ristiriita. Minun oli pakko hylätä suuri tarina, uskontoon verrattavissa oleva
kommunistinen utopia.
tehnyt päivääkään juristin työtä. Tai tarkemmin sanoen muutaman päivän.
Hän voitti Helsingin raastuvanoikeudessa
ainoan juttunsa. Siinä hän ajoi leskirouvan
vahingonkorvauskannetta.
– Olen siis voittanut sata prosenttia
jutuistani.
Nurmio kertoo opinnoista kuitenkin tarttuneen paljon ”juristin perusasennetta”: oikeusvaltion kunnioitusta ja pyrkimystä täsmälliseen
ilmaisuun.
– Eihän lakiteksti aina ole kovin selkeää.
Silti sen takana on mentaliteetti, että asiat voi
ilmaista täsmällisesti ja yksiselitteisesti.
Pilkunviilaus- ja editointityö järjestölehdissä
opettivat Nurmiota suhtautumaan myös lyriikkoihinsa toimitussihteerin armottomuudella:
asia kirkkaasti esiin, turhat rönsyt pois.
Kapinallisen ja kokeellisen rockmuusikon
Nurmio ei ole

suusta ”oikeusvaltion kunnioitus” tuntuu
yllättävältä sanaparilta, yleisesti kun varsinkin
punk-henkiseen kapinaan liittyy valtiorakenteen vastustus.
– Oikeusvaltio on kaiken demokratian
perusta, se on mulle itsestäänselvyys; että
yhteiskunta on ennustettavissa ja jokainen voi
hakea oikeutta valtiovallasta riippumattomasta
tuomioistuimesta, Nurmio selventää.
– Yksityiskohdat ovat sitten asia erikseen…
mutta olisi tuntunut järjettömältä lähteä
oikeusvaltion ihannetta kaatamaan.
Nurmiolle on monesti esitetty, että juristina
hän varmaan oli ensimmäisiä levysopimuksia
allekirjoittaessaan muita vahvemmalla: ymmärsi juridiikan kiemurat, osasi lukea pienelläkin präntätyt kohdat.
Totuus on toinen.
– Olin yhtä innokas saamaan levytyssopimuksen kuin muutkin musikantit. Laitoin nimeni papereihin lukematta niitä kunnolla läpi.
Nurmio on naureskellut tälle ”sokealle
pisteelleen” useasti. Tosin hän myöntää,
että tuskin hänellä ensimmäisiä sopimuksia
solmiessaan olisi ollut kanttia vaatia parempia
ehtoja, eikä se välttämättä olisi ollut taktisestikaan kovin järkevää.
Alumniyhdistys | Jäsenkirje 2016
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Marek Sabogal

Vuoden alumnit
2016

rockmuusikko, OTK
Hannu Nurmio

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

alumniluennossaan yliopiston Juhlasalissa 17.3.2016 Nurmio nostaa esille kansalliseepoksemme. Puheen otsikko on
Kalevala-brändi 2000-luvulle!
Teema on seurannut Nurmiota läpi
muusikonuran. Kun Valo yössä julkaistiin, musikologi Pekka Jalkanen sanoi, että siinä on hitti,
jossa on täysin kalevalainen muutaman nuotin
melodia.
– Olen vaistomaisesti suosinut tuollaista
omassa touhussani. Vaikka olen yrittänyt monenlaisia tyylejä ja lähestymistapoja, primitiivinen melodiikka on lähimpänä psyykeäni.
Samoja ikivanhoja kaikuja Nurmio kuulee
etnomusiikissa ympäri maailmaa, myös
afrikkalaisessa musiikkiperinteessä ja siitä
syntyneessä bluesissa.
Nurmion mielestä suomalaiset eivät ole
tarpeeksi tarttuneet Kalevalan tarjoamiin
mahdollisuuksiin.
Kuten hyvin tiedetään, kirjailija ja kielitieteilijä J.R.R. Tolkien on ottanut Taru sormusten
herrasta -trilogiaansa vaikutteita Kalevalasta ja
käyttänyt suomen kielen ominaisuuksia keksityissä kielissään. Sormus-trilogian elokuva
sovitukset ovat saaneet huiman suosion.
Maaliskuisessa
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Tämän maineen kuvauspaikkana toiminut
Uusi-Seelanti on estoitta hyödyntänyt.
– Suomi voisi hyödyntää Kalevalaa maa
brändinsä rakentamisessa. Kun Sormusten
herra vetosi kansainväliseen yleisöön velhoineen ja loitsuineen, Kalevalan voisi huoletta
nimetä näiden äidiksi.
Nurmio visioi Helsingin keskustaan Kalevala-taloa, jossa olisi ravintoloita, konserttisaleja sekä erilaisia virtuaalimaailmoja. Myös
Suomessa kehitellyille mobiilisovelluksille ja
peleille saisi Kalevalasta omaleimaisen visuaalisen ympäristön ja musiikin.
– Sammon ryöstö näyttäisi komealta 360asteisessa virtuaalimaailmassa. Rautakautinen
eepos yhdistyy uusimpaan teknologiaan.
Nurmio pursuaa visioita Kalevalan hyödyntämisestä. Hän kuitenkin tajuaa, ettei yhdellä
ihmisellä ole voimaa ja valtaa tällaista toteuttaa.
– Esitän ideoita ja yritän saada joitain tahoja
tietoiseksi niistä. Enempää en aio sauhuta. Seuraavassa vaiheessa pitäisi jo saada taakse rahoitusta ja astetta virallisemmat toimijat, tai sitten
jättää homma vaikka kiinalaisten hoidettavaksi.
Antti Kivimäki

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

TORSTAI 17.3.
KLO 17.30–18.30
KALEVALABRÄNDI
2000-LUVULLE!
Miksi jättäisimme käyttämättä mahtavan
kulttuurisen ja kaupallisen potentiaalin, joka
Kalevalan hahmoissa ja tarinoissa piilee?
Digiteknologian avulla Kalevalaa on
mahdollista kehittää ja hyödyntää
maailmanlaajuisesti.
Vuoden Alumni Tuomari Nurmio
Yliopiston Juhlasali,
Aleksanterinkatu 5.
Luennon jälkeen Dumari ja Spuget
esiintyvät ravintola Le Bonkissa klo 19–22.
Ilmoittaudu luennolle ja osta liput keikalle:
helsinki.fi/alumniyhdistys
029 412 4494
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Joukkomme
kasvaa

6350

5544
5340

4900

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

4400

Sukupuolijakauma 1.1.2016

3600

35 % miehiä
65 % naisia
Ikäjakauma 1.1.2016

≤ 29 vuotta:

332

30–45 vuotta: 1236
46–65 vuotta: 2334

≥ 65 vuotta:

2159
2450
2334
2198

2228

2230

2235

2235

2250

2245

2200
2100
1900

4.12.1990

1800

171

1024

1112

1093

849

1991

Vuoden 2016
tavoite on
8 000
jäsentä
775

728

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Vitamiiniruiske
jäsenhankintaan

10 000

TAVOITE VUODEN 2018
LOPPUUN MENNESSÄ ON

9000

10 000 JÄSENTÄ

8000

Y

ksi yhdistyksen strategisista tavoitteista on
huolehtia jäsenmäärän kasvusta. Mitä useampi
alumni kuuluu yhdistykseen, sitä paremmin se edustaa
koko alumnikuntaa. Maailmalla on edelleen reilusti yli
100 000 alumnia, joita yhdistys ei tavoita.

6350

Yhdistys tavoittelee vuonna 2016 aktiivisesti niin
ruotsiksi opiskelleita kuin suomenkielisiä alumneja.
Kampanja näkyy muun muassa eri alojen ammatti
lehdissä ja verkkojulkaisuissa. Haluatko sinä auttaa?

Kutsu ystäväsi

Suosittele

sähköisellä

jäsenyyttä tutuille

jäsenkortilla

Suurin osa yhdistyksen
jäsenistä on liittynyt mukaan
toisen alumnin suosituksesta.

Jokainen Helsingin
yliopistoon opinto-
oikeuden saanut tai
työsuhteeseen nimi
tetty on alumni. Hänen
ei ole tarvinnut valmis
tua. Kutsu ystäväsi
tai kollegasi jäseneksi
sähköisen jäsenkortin
kutsutoiminnolla. Lisää
jäsenkortin kenttään
ystäväsi puhelinnumero
ja paina lähetä-nappia,
Alumniyhdistyksen
toimisto hoitaa loput.
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1991

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Vinkkaa alumniyhteisö

Monilla työpaikoilla ja aloilla
työskentelee erityisen
paljon Helsingin yliopiston
alumneja. Voit osallistua jäsen
hankintakampanjaan vinkkaa
malla toimistolle työpaikkoja,
yhteisöjä, harrastuspiirejä tai
tapahtumia, joissa on mahdol
lista tavoittaa uusia alumneja.
Alumniyhdistyksen toimistolla
on valmiit viestintämateriaalit
jäsenrekrytoinnin tehokkaaseen
toteuttamiseen vihjeiden
perusteella.

vinkkaa alumni

Yhdistyksen toimistoon
voi lähettää tietoja
henkilöistä, joita arvelee
jäsenetujen tai toiminnan
kiinnostavan. Toimisto
varmistaa henkilön
alumniuden ja lähettää
tietoa jäseneduista sekä
liittymisohjeet.

Alumniyhdistys

on saanut Tre Smeder -säätiöltä
määrärahan, jolla vauhditetaan
jäsenhankintaa vuosina 2016 ja
2017. Tavoite on yhteensä 2 000
ruotsiksi opiskellutta jäsentä
vuoden 2017 loppuun mennessä.
Ruotsiksi Helsingin yliopistossa
opiskelleita arvioidaan olevan
yhteensä noin 25 000.

Alumniyhdistys | Jäsenkirje 2016

29

Miksi sinä
olet alumni?

"

"

Opiskelin vasta kypsällä iällä. Valmistuttuani
mies sanoi, että nyt liitytään Alumniyhdistykseen. Mikäs siinä.
Opiskeluaikanani totuin lukemaan
Yliopisto-lehteä. Mukava kun lehti nyt tulee
kotiin, niin pysymme jyvällä, mitä yliopistolla
tapahtuu.
Olemme pariskuntajäseniä eli maksamme
hieman pienemmän jäsenmaksun ja saamme
vain yhden kappaleen Yliopisto-lehteä.
Alumneille Radion sinfoniaorkesterin perjantaisarjan kausikortti on erittäin edullinen.
Konsertin lisäksi on monesti oheisohjelmaa,
luento ennen konserttia tai kamarimusiikkia
konsertin jälkeen.
Kerran olen käynyt Alumniyhdistyksen
kulttuuritapahtumassa, jossa tutustuttiin
Reitzin säätiöön. Seuraan kyllä tarjontaa, jos
sattuisi olemaan kiinnostavaa teatteria, konserttia tai tutustumiskäyntiä.”
Katariina Sokka

AlumniFuksina sain UniSportin kausikortin merkittävästi
halvemmalla. On myös mukava pitää yllä jonkinlaista
yhteyttä yliopistomaailmaan,
kun olen juuri siirtynyt työelämään.
Opiskelin teologisessa
tiedekunnassa, nyt opetan
uskontoa, psykologiaa ja terveystietoa Oulunkylän yhteiskoulussa.
Olen seuraillut, että Alumniyhdistyksellä on vaikka
minkänäköistä toimintaa. Nyt
en siihen ehdi mukaan, kun
työelämä näin alkuun tuntuu
varsin hektiseltä. Jatkossa asia
voi muuttua.”
Salla Salminen,
teologinen tiedekunta

"

Olen ollut pitkään jäsen, mutta ainaisjäseneksi liityin vasta hiljan. Ainaisjäsenyydellä haluan tukea
yhdistyksen toimintaa. Jos olen realisti, niin se ei
välttämättä tuo minulle säästöjä.
Olen osallistunut moniin isompiin ja pienempiin
tilaisuuksiin sekä monelle matkalle. Viime syksynä
otin tyttäreni mukaan Tonavan jokilaivaristeilylle.
Pitkän latinan lukeneena tiedän, mitä alumni
tarkoittaa. Se on kasvatti.”
Martti Kalliomäki
matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

"

Liityin matkustamisen vuoksi pari vuotta sitten. Alumniporukassa ihmisillä on samanlainen tausta, ja siksi matkoilla
syntyy helposti mukavia tuttavuuksia ja ystävyyksiä, vaikka
ihmiset olisivat vieraita ja aivan eri aloilta.
Matkustan muidenkin porukoiden mukana, mutta Alumniyhdistys on tuonut hauskan lisän. Olen jopa lähtenyt yksityiselle matkalle alumnimatkalla tapaamani ihmisen
kanssa.
Ai Weiwein näyttelyä olin yhdistyksen
kanssa katsomassa Helsingin taidemuseossa.
Mahdollisesti olen osallistunut
joihinkin Alumniyhdistyksen
asiatilaisuuksiin, mutta kun käy
paljon kaikenlaisissa tapahtumissa, on vaikea muistaa, kuka ne on
järjestänyt.”

humanistinen tiedekunta

"

Tunnen yliopistoa kohtaan
kiitollisuutta saamastani
ilmaisesta koulutuksesta ja
siksi haluan antaa yliopistolle
ja sen opiskelijoille takaisin jotain. Järjestötyö Alumniyhdistyksessä on tähän oiva väline.
Alumniuden kautta olen
löytänyt vanhoja ystäviäni uudelleen ja tavannut uusia. On
hauska seurata opinahjoa, jota
on itse käynyt.
Olen ollut Alumniyhdistyksen valtuuskunnan jäsen ja
puheenjohtaja sekä hallituksen
jäsen. Nyt olen aktiivinen rivi
jäsen, käytettävissä kaikkeen
missä panostani tarvitaan.
Työni valtion virkamiehenä
oli kiireistä, ja liityin Alumni
yhdistykseen vasta jäätyäni
eläkkeelle. Se oli sikäli virhe
arvio, että kyllähän yhdistyksessä olisi voinut olla mukana
myös vähemmän aktiivisemmin, esimerkiksi hyödyntää
konserttitilaisuuksia.”
Jarmo Vaittinen,
maatalous-metsätieteellinen

Kaarina Buure-Hägglund,

tiedekunta

oikeustieteellinen tiedekunta
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Hallitus toimikaudella 2016
• Viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Arja Suominen
(Hallituksen puheenjohtaja), Finnair UUSI
• Johtaja Antti Huhtamäki, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Mela UUSI
• Rehtori, professori Jukka Kola, Helsingin yliopisto UUSI
• Hammaslääket. lis., Helsingin yliopisto, MuK, oopperalaulaja,
Sibelius-Akatemia, Laura Leisma, City-hammaslääkärit UUSI
• Johtaja Susanna Miekk-oja, Danske Bank Varallisuudenhoito UUSI
• Toimitusjohtaja Jan D. Oker-Blom, Finnish Business Angels Network
• Hankintalakimies Antti Pätiälä, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
-kuntayhtymä HSY UUSI
• Toimittaja, yrittäjä Reetta Räty, Räty-Salovaara-Blåfield Oy
• Toiminnanjohtaja Katariina Styrman, Suomen Saunaseura ry
• Apulaistoiminnanjohtaja Sari Vapaavuori, HelsinkiMissio
• Vanhempi asiantuntija Tero Vuori, Intel Corporation
• Johtaja Pasi Vuorinen, OP Varallisuudenhoito

Valtuuskunta toimikaudella 2016
• Rehtori Mirjam Kalland, Svenska social- och kommunalhögskolan
vid Helsingfors universitet (Puheenjohtaja)

Ansioluettelossa?

• Oikeustieteen alumni Hannu Penttilä (1. varapuheenjohtaja)
• Johtajaylilääkäri Kati Myllymäki, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ky
(2. varapuheenjohtaja)
• Apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, Maa- ja metsätalousministeriö

Maailmassa on noin 17 000 yliopistoa, ja Helsingin yliopisto
sijoittuu maailman yliopistojen parhaimman promillen joukkoon.
Helsingin yliopisto on kotiyliopistomme, jonka olemme aikanaan
valinneet opinahjoksemme, ja sen menestys heijastuu myös meihin.

Alumneina voimme tehdä yliopistolle arvokkaan palveluksen
ja vahvistaa sen brändiä kertomalla luontevassa yhteydessä,
että mekin olemme opiskelleet Helsingin yliopistossa.

• Vapaa kirjoittaja ja luonnonsuojelija Heidi Andersson,
Suomen WWF:n hallitus
• Helsingin piispa Irja Askola
• Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Christina Gestrin
• Kansanedustaja Tuula Haatainen
• Johtokunnan jäsen Seppo Honkapohja, Suomen Pankki
• Filosofian lisensiaatti Carmela Kantor-Aaltonen,
Suomen Bioteollisuus ry:n ja Kemianteollisuus ry:n asiamies UUSI
• Toimitusjohtaja Juha Pekka Katainen, Asianajotoimisto Krogerus Oy
• Hallitusammattilainen, OTK Kirsi Komi
• Asianajaja, varatuomari Ritva-Liisa Luomaranta,

Merkitse Alumniyhdistyksen jäsenyys ansioluetteloosi ja mainitse
opinnoistasi ja yhdistyksen jäsenyydestä haastatteluja antaessasi.
Niin tekevät muidenkin huippuyliopistojen alumnit.

Asianajotoimisto Borenius Oy UUSI
• Konsulttiyrittäjä Arto Ojala, AVEPO Oy
• Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, Helsingin kaupunki
• Kirjoittaja, valmentaja Pekka Seppänen
• Valtiosihteeri Peter Stenlund, Ulkoasiainministeriö
• Asiakkuusjohtaja Mikko Surakka, Oriola Oy UUSI

tekstiEsimerkki

Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen jäsen vuodesta 1997.
Alumniyhdistys on 6500 jäsenen monitieteinen yhteisö.
Lisätietoja jäsenyydestäni antaa Alumniyhdistyksen toiminnanjohtaja
Pia Österman, alumniyhdistys@helsinki.fi, puh. 029 412 4494.
•
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• Pääsihteeri Petteri Taalas, Maailman ilmatieteen järjestö (WMO)
• Toiminnanjohtaja Tuija Talvitie, Crisis Management Initiative CMI
• Ylijohtaja Timo Tanninen, Ympäristöministeriö
• Johtaja Teija Tiilikainen, Ulkopoliittinen instituutti
• Johtava ekonomisti Penna Urrila, Elinkeinoelämän keskusliitto
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STUDIA GENERALIA KEVÄT 2016

ALUMNITOIMINTAa TIEDEKUNnissa

Torstaisin klo 17.00–19.00
Porthania, luentosali PI (Yliopistonkatu 3)
Luennot myös verkossa suorina lähetyksinä
ja jälkikäteen: helsinki.fi/avoin/studiageneralia

4.2. IHMISKUNTA LIIKKEESSÄ

25.2. KOHTAAMISIA JA KONFLIKTEJA

Dosentti Pertti Multanen:
Lähi-idän pakolaisuus
Professori Tuula Sakaranaho:
Uskonnot liikkeessä
Tutkimusjohtaja Leena Malkki:
Ääriliikkeet ja terrorismi
Puheenjohtaja: Professori Jaakko
Hämeen-Anttila

 rofessori Kirsi Saarikangas:
P
Elämää kaupungissa
Dosentti Pasi Saukkonen:
Suomi kotouttaa, kotoutuuko Suomi?
Dosentti Tuuli Anna Mähönen:
Kohtaamiset ennakkoluulojen haastajina
Puheenjohtaja: Professori Pirjo Hiidenmaa
		

10.3. JAAKKO HÄMEEN-ANTTILAN ILTA
18.2. KULTAAKIN KALLIIMPI VESI

Dosentti Anja Nygren: Vesi ja valta
Professori Vesa Majamaa: Vesi ja oikeus
Veden matka. Dokumenttielokuva ympäristömuutoksesta Taita-vuorilla Keniassa
Puheenjohtaja: Professori Jouko Rikkinen

Lääketieteellisen tiedekunnan tavoitteena
on luoda moni-ikäinen ja elävä alumniyhteisö. Tiedekunta järjestää vuosittain juhlapäivän tammikuun viimeisenä keskiviikkona sekä AMCH-aamupäivän toukokuun
ja joulukuun viimeisinä työperjantaina.
Vuoden 2016 muista alumnitapahtumista
kerrotaan tiedekunnan verkkosivuilla:
med.helsinki.fi

pekka.rautio@helsinki.fi

■ Oikeustieteellinen tiedekunta

Tiedekunta on vuonna 2016 mukana mm. yliopiston yhteisessä alumnipäivässä 17.3. ja toteuttaa jo perinteeksi muodostuneen alumnien ja
fuksien yhteisen tapaamisen elo-syyskuun vaihteessa. Marraskuulle on suunnitteilla seminaarityyppinen alumni-ilta.
Hallintosuunnittelija Arja-Liisa Rossi
arja-liisa.rossi@helsinki.fi

■ HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

Tutustu tiedekuntamme toteuttamaan 375
humanistia -sivustoon. Tarjolla tiedettä ja
tarinoita nykyisyyden ja menneisyyden humanistien välityksellä 11 kielellä: 375humanistia.helsinki.fi. Olemme mukana toteuttamassa yliopiston yhteisen Alumnipäivän
17.3. ohjelmanumeroita. Tuoreimmat tiedot
tapahtumista ja tiedeuutisista sekä kiinnostavista humanisteista saat seuraamalle meitä
Facebookissa facebook.com/humanistinen
ja Twitterissä @HYhumtdk sekä verkkosivuiltamme helsinki.fi/hum. Yhteydenotot
sähköpostitse hum-a lumni@helsinki.fi.

Veikko Somerpuro

Maailmanpolitiikan professori Juha A. Vuori,
julkistalouden professori Markus Jäntti ja
tutkimusjohtaja Heikki Pursiainen keskustelevat rahan vallasta maailmassa ja siitä, missä
kulkevat taloustieteen rajat. Puheenjohtajana
toimii tutkimusjohtaja Mika Pantzar.

 rofessori Jussi Huttunen:
P
Miten taudit leviävät, kukoistavat ja kuolevat?
Tutkija Krista Lagus:
Sosiaalisen median tarttuvat tunteet
Dosentti Minna Huotilainen: Tarttuuko stressi?
Puheenjohtaja: Professori Hannu Sariola

■ Lääketieteellinen tiedekunta

Teologisen tutkimuksen päivä & teologien
alumnipäivä maanantaina 12.9.2016 päärakennuksen pienessä juhlasalissa. Ohjelmassa
ajankohtaisen teologisen tutkimuksen esittelyä,
lyhyitä luentoja sekä keskustelua. Mukana ovat
myös teologiset tieteelliset seurat: Diakonian
Tutkimuksen Seura, Suomalainen Teologinen
Kirjallisuusseura, Suomen Eksegeettinen Seura,
Suomen kirkkohistoriallinen seura ja Teologinen Aikakauskirja. Tarkempaa tietoa päivän ohjelmasta tulossa alkuvuoden aikana teologisen
tiedekunnan verkkosivuille: helsinki.fi/teol/tdk
Tiedottaja Pekka Rautio

3.3. TARTTUUKO SE?
11.2. RAHAN MAHTI

■ Teologinen tiedekunta

Tutkija Ilkka Lindstedt: Suitsuketta ja mirhamia
Professori Jaakko Hämeen-Anttila:
Tiedettä ja valloitussotia
Tutkija Mikko Viitamäki:
Muslimit ja Intian kulttuuri
Puheenjohtaja: Professori Markku Löytönen

Luentosarjan järjestää Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
Lisätietoa: helsinki.fi/avoin/studiageneralia
Vapaa pääsy. Tervetuloa!
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Hei alumni,

Mikä on
Alumniyhdistyksen
ja -kampuksen ero?
Alumniyhdistys
ja Alumnikampus
ovat kaksi eri asiaa

on sitoutu
neiden alumnien yhdistys,
tieteen ja käytännön
kohtaamispaikka. Meitä jäseniä
on jo yli 6000. Jäsenenä
voit nauttia monipuolisista
eduista ja olla mukana vaikut
tamassa oman yliopistosi ja
tiedekuntasi tulevaisuuteen.
Tutustut myös eri tiedekuntien
alumneihin ja voit toimia
halutessasi vapaaehtoisena.
Alumniyhdistyksellä on pieni
jäsenmaksu.
www.helsinki.fi/alumniyhdistys

Alumniyhdistys

Helsingin yliopiston

on sähköinen
verkkopalvelu www.helsinki.fi/
alumni, johon moni alumni on
rekisteröitynyt. Se ei tarkoita,
että olet yhdistyksen jäsen.
Alumnikampus-verkkopalvelun
kautta yliopisto viestii omista
tapahtumistaan. Yhdistyksen
pyynnöstä näistä viestitään
myös yhdistyksemme jäsenille.
Alumnikampuksella voit ottaa
käyttöösi alumnisähköpostiosoitteen.

Alumnikampus

■ Valtiotieteellinen tiedekunta

Valtiotieteellinen tiedekunta tarjoaa
yliopiston Alumnipäivänä 17.3.2016
alumneille tilaisuuden tulla kuulemaan, mitä tapahtuu maahanmuuttoon liittyvässä tutkimuksessa.
Tilaisuus on monitieteinen ja järjestetään yhdessä useamman tiedekunnan
kanssa. Syksyllä alumneilla on jälleen
mahdollisuus tulla mentoroimaan
opiskelijoita työelämäkysymyksissä,
kun ryhmämentorointiohjelma alkaa
taas. Vuoden aikana tarjoamme monenlaisia yleisöluentoja ja tilaisuuksia,
joihin alumnit ovat tervetulleita. Seuraa verkkosivujamme: www.helsinki.
fi/valtiotieteellinen tai FB-sivua facebook.com/valtiotieteellinen.

25 %

alennuksen
saat
SKS:n kirjoista verkkokaupassamme
ja kirjakauppa Tiedekirjassa (Snellmaninkatu 13, Helsinki)

Verkkotoimittaja
Eveliina Kotilainen
eveliina.kotilainen@helsinki.fi

■ Svenska social-och

SKS:n koko valikoima
helposti netistä

kommunalhögskolan

Soc&koms vänners föreningsmöte
(årsmöte) kommer att vara den 17 mars
men start kl. 17.30. Efter årsmötet
kommer vi att diskutera Soc&koms
framtid med rektor Mirjam Kalland
och/eller biträdande rektor Henrika
Zilliacus-Tikkanen. Sedan blir det lätt
servering och en ukuleleorkester uppträder. Kvällen kan fortsättas på restaurang LeBonk där Tuomari Nurmio
uppträder för Helsingfors universitets
alumner och studerande. Köp biljetter på Alumnföreningens hemsida.
I september ordnas en medlemsträff
där vi besöker någon institution inom
Helsingfors universitet. Soc&kom-dagen ordnas i oktober eller november.
Datumen fastställs senare.

www.finlit.fi/kirjat



Kontaktchef Robert Runeberg
robert.runeberg@helsinki.fi
050-5883003
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alumnigolf

J

o perinteeksi muodostunut AlumniGolf
-kilpailu pelattiin 21.5.2015 Espoon Ring
side-kentällä. Vaikka sää ei ollut yhtä helteinen
kuin viime vuonna, saimme pelata aurinkoisessa poutasäässä. Kenttä oli hyväkuntoinen ja
pelaajien mieleen. Tulostaso oli hyvä, vaikka
aivan tasoituksiin ei päästy. Pääkilpailuna oli
henkilökohtainen pistebogey täysin tasoituksin. Lisäksi pelattiin kaksihenkisin joukkuein
best ball -kilpailu. Erikoiskisoina olivat lähimmäksi lippua -kisa ja pisin drivekisa.
Kilpailut saatiin päätökseen kohtuullisessa ajassa, kiitos osaavien golfaajien. Kilpailun
jälkeen nautittiin klubin ravintolassa herkullinen buffet-lounas ja pelattiin jälkipelit. Viime
vuonna erillistä naisten sarjaa kaivattiin, mutta
tulosten perusteella perustellumpi olisi ollut
miesten sarja. Tänä vuonna miehet ottivat revanssia, ja naisten sarja olisi ehkä ollut perusteltu. Ensi vuonna ollaan siis tasoissa.
Ikuisesti kiertävään kiertopalkintoon sai toisena nimensä Tarmo Korpela 30 pisteen tuloksella. Pienellä kotikenttäedulla ei ollut vaikutusta voittoon. Kisakierroksella keskittyminen
saattoi kuitenkin herpaantua, kun pelikaverin
bägikärry karkasi vesiesteeseen. Toiselle sijalle
ylsi Juha Korppi-Tommola 29 pisteellä ja kolmannelle Heikki Hervonen 28 pisteellä.
Erikoiskilpailuissa lähimmäksi lippua löi
Seppo Riski 1,48 metrin etäisyydelle. Tulikohan

birdie? Palkintona tästä oli puttitaidon kehittämiseen tarkoitettu laite. Pisimmälle pallonsa
löi Unisportin Mika Suikki. Joukkue best ball
-kisan voitti pari Juha Korppi-Tommola ja Kari
Raivio. Toiseksi tulivat pisteen erolla hyvässä sovussa pelanneet Eva Cleve-Riski ja Seppo
Riski. Kaiken kaikkiaan parhaan tuloksen 86
(ilman tasoitusta eli scratch-tulos) pelasi jo toistamiseen Heikki Hervonen. Voiton uusiminen
kasvattaa Hervosen paineita seuraavaan
AlumniGolfiin. Parhaat palkittiin ja loput palkinnot arvottiin kisaan osallistuneiden kesken.
AlumniGolf järjestettiin jälleen yhdessä
Unisportin kanssa, ja osallistujina oli myös
Aalto-yliopiston alumneja. AlumniGolfia
jatketaan 2016 yhteisenä alumnitapahtumana
UniSportin ja Aalto-yliopiston kanssa.
Jaakko Suomela
Yhdistyksen golf-vastaava
Mika Suikki
liikuntajohtaja, UniSport

AlumniGolf
pelataan 18.5.2016
Talin kentällä
Ilmoittaudu heti
helsinki.fi/alumni

AlumniGolf 2015 tulokset
Best Ball PB / Pistebogey
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nimi

Seura

tulos

sija

nimi

Seura

tulos

1

Korpela Tarmo

ERG

30

14

Sunblad Marianne

ERG

2

Korppi-Tommola Juha

EGS

29

15

Riski Seppo

Sarfvik Golf

23

3

Hervonen Heikki

KyG

28

16

Rekola Kimmo

St. Laurence

22

4

Kohonen-Jalonen Paula EGS

26

17

Hietanen Anja

Mgc

22

5

Korpela Arja

ERG

26

18

Mäkelä Riitta

PGH

22

6

Penttilä Hannu

EGS

25

19

Wrede Kenneth

HGK

21

7

Raivio Kari

GCC

25

20

Ahonen Timo

PuulaGolf

20

8

Wasenius Nils-Henrik

HGK

25

21

Orvomaa Pirkko-Liisa

RuG

20

9

Cleve-Riski Eeva

Sarfvik Golf

25

22

Suomela Jaakko

EGS

19

10

Kuusela Joanna

RG

25

23

Koivisto Sirpa

PBG

17

11

Mika Suikki

EGS

24

24

Haikala Tuovi

SHG

16

12

Korppi-Tommola Tapani SHG

24

25

Puntila Olli

AGK

12

13

Mansikkamäki Ulla

24

26

Kekäläinen Haka

VaGo

5

SHG
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ja yhdysvaltalaisen
huippuyliopiston alumniverkosto on maailmanlaajuinen. Oxfordin tai Stanfordin kaltaisilla yliopistoilla on yli sata paikallisklubia, ja
ne ovat läsnä kaikilla mantereilla. Paikallisklubit ovat olennainen ja tehokas tapa rakentaa
yliopiston kansainvälistä mainetta ja monipuolista alumniyhteisöä.
Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen tavoitteena on vuoteen 2018 mennessä ylläpitää
viittä paikallisklubia. Paikallisklubien sijaintien valintaan vaikuttavat niin vapaaehtoisten
alumnien aktiivisuus kuin Helsingin yliopiston opiskelijarekrytoinnin ja urapalvelujen
tavoitteet strategiakaudella 2017–2020. Tällä
hetkellä paikallisklubeja on kaksi, Berliinissä
ja Kouvolassa. Ehdotettuja uusia kohteita ovat
Lontoo, Peking, Pietari ja Bryssel.
Usean eurooppalaisen

yhdistys/golf

sija

Haetaan paikallisklubien
isäntiä ja emäntiä

24

paikallisklubien vetäjiksi aktiivisia vapaaehtoispareja, jotka haluavat osallistua
toiminnan suunnitteluun ja tapahtumajärjestelyihin paikallisesti alumnitilaisuuksien
Etsimme nyt

emäntinä ja isäntinä. Vapaaehtoiseksi voi
ilmoittautua myös yksin. Yhdistys valitsee
työparit ilmoittautuneiden joukosta. Työpari
sitoutuu toimintaan kahdeksi vuodeksi.
Tavoitteena on, että kukin paikallisklubi
järjestää 2–3 tapahtumaa ensimmäisen vuoden
aikana. Alumnitoimisto tarjoaa tukea ja apua
esimerkiksi tiedeluentojen esiintyjien buukkauksissa, ohjelmasuunnittelussa ja viestinnässä. Klubin vetäjä saa myös käyttöönsä kattavan
paikallisklubin ohjekirjan. Toimistolla on yhteydet paikallisiin kulttuuri-instituutteihin ja
lähetystöihin, joten tapahtumille taataan hyvät
tilat ydinkeskustassa. Ensimmäisen vuoden
aikana paikallisklubitapahtumissa on paikalla
myös yhdistyksen toiminnanjohtaja.
perustamaan paikallisk lubia!
Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi tai jos tiedät henkilön, joka sopisi tehtävään, kerro siitä: alumni
yhdistys@helsinki.fi, puh. 029 412 4494.
Uudet klubit ovat valmiita aloittamaan heti kun
sopiva vapaaehtoispari löytyy.
Tule mukaan

• Kansallismuseo järjestää näyttelyn, jossa
säveltäjä Jean Sibeliuksen (1865–1957)
ensimmäistä kertaa näytteillä olevat alku
peräiset sävellyskäsikirjoitukset ja musiikki
avaavat ikkunan Sibeliuksen elämään ja aikakauteen. Alkuperäisaineistoina esillä ovat mm.
Sibeliuksen keskeiseen tuotantoon kuuluvat
Lemminkäinen, viulukonsertto ja viides sinfonia.
40

Alumniyhdistys | Jäsenkirje 2016

Näyttelyn punaisena lankana on säveltäjä
Jean Sibeliuksen elämä musiikin ja hänen
sävellystuotantonsa johdattamana. Muiden
esineiden lisäksi näyttelyssä on esillä Sibeliukselle kuulunut viulu silloin, kun se ei ole
aktiivisessa konserttikäytössä.
• Alumneille on varattu näyttelyyn kaksi
opastettua kierrosta. Ensimmäinen opastus
alkaa kello 16.30 ja toinen kello 17.00. Ilmoittaudu mukaan museovierailulle yhdistyksen
verkkosivuilla tai toimistolle. Sisäänpääsy
alumneille sisältäen opastuksen 7 € / hlö,
maksetaan paikan päällä.

Q-teatteri

Ti 23.2. klo 16.30 ja 17.00
Sibelius. Jokainen nuotti pitää elää
Suomen kansallismuseo
Mannerheimintie 34

• Tavallisuuden aave on absurdi, melankolinen ja
hauska matka kotimaamme mykkiin syövereihin.
Tavallisuuden aave on kuvasarja erilaisista ihmiselämän hetkistä ja tilanteista, joissa näkymättömyyttä ja hiljaisuutta arvostavan kulttuurimme
outoudet ovat läsnä.
• Näytelmän ohjaaja ja kirjoittaja Saara Turunen
voitti Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon
2015. Rooleissa: Elina Knihtilä, Laura Birn, Ylermi
Rajamaa, Pyry Nikkilä ja Antti Heikkinen (Teak)
• Alumneille on varattu 191 lippua. Liput tulee

Petri Ala-Maunus: La-La Land, 2012 (yksityiskohta) © Heinon taidesäätiö

Andy Warhol Artwork © 2014 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

Alumniyhdistyksen
kulttuuritreffit

To 10.3. klo 19
Tavallisuuden aave – kuvia kotimaasta
Q-teatteri
Tunturikatu 16

lunastaa omatoimisesti 10.2.2016 mennessä
Q-teatterin toimistolta tai soittamalla Q-teatterin
toimistolle 09-45421333. Liput saa pyydettäessä
laskulla (+ laskutuslisä 2 €). Alumnilipun hinta on
24 € (norm. 30 €). Varauskoodi on 290432435.
On tärkeää, että ilmoittaudut mukaan yhdistyksen
verkkosivuilla tai toimistolle.

Ti 12.4. klo 17
Heinon taidesäätiön kokoelma
HAM – Helsingin taidemuseo
Tennispalatsi, Salomonkatu 15
• Heinon taidesäätiön kokoelma kuuluu Suomen
merkittävimpiin nykytaidekokoelmiin. HAM:issa
avataan huhtikuussa 2016 näyttely, joka esittelee
ensimmäistä kertaa laajasti kokoelman teoksia.
Näyttelyssä nähdään merkittäviä teoskokonaisuuksia
keskeisiltä suomalaisilta nykytaiteilijoilta. Esillä on
maalauksia, valokuvia, mediataidetta ja veistoksia.
• Alumneille on varattu kolme opastusta Heinon
kokoelmien näyttelyyn kello 17.30. Ennen opastusta alkupuheenvuoro HAM-salissa klo 17:00.
Opastuskierrokset alkavat heti alustuksen jälkeen.
Kierroksen kesto on n. 45 min. Ilmoittaudu mukaan museovierailulle yhdistyksen verkkosivuilla
tai toimistolle. Sisäänpääsy alumneille sisältäen
opastuksen 8 € / hlö, maksetaan paikan päällä.

Pe 20.5. klo 19
Vierailla mailla (HKO)
Musiikkitalo
Mannerheimintie 13 A
• ”Vasemmalla kädellä tehty” merkitsee jotain
huonoa, muttei tänään. Sen näyttää Marianna
Shirinyan soittamalla Ravelin pianokonserton
vasemmalle kädelle. Maisemanvaihdos virkistää

mieltä, avaa silmiä ja ruokkii musiikkielämyksiä
vuosisadoiksi eteenpäin. Hector Berlioz sävelsi
Italiasta inspiroituneena yhden vetävimmistä
orkesterihurjasteluistaan ja Maurice Ravel toi
Amerikan tuliaisina jazzia musiikkiinsa. Ravelin
svengaavat pianokonsertot ovat malliesimerkkejä tyylilajien saumattomasta sulautumisesta.
Illan vastuumies, ranskalaisen musiikin ekspertti
Marc Soustrot on tukevasti omalla maallaan.
Alumniyhdistys | Jäsenkirje 2016
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Shirinyan, Wolf Dieter Grabner

Bones
Cocktail
University
Drinkkikoulu alumneille

Kirjallisuuspiiri

• Alumneille on varattu 100 lippua. Liput tulee lunastaa omatoimisesti 20.4. mennessä Musiikkitalon
lipunmyynnistä. Alumnilipun hinta on -20 % normaalilipun hinnasta. Varaus löytyy nimellä Helsingin yliopiston alumniyhdistys. On tärkeää, että ilmoittaudut
mukaan yhdistyksen verkkosivuilla tai toimistolle.

Ke 11.5. klo 19
Sånger vid randen av ett grått hav
Svenska Teatern, Pohjoisesplanadi 2

vesitaso nimittäin nousee uhkaavasti, ja pian meri
rupeaa tunkemaan pieniin koteihin. Kyläläisille
ilmoitetaan tulevasta pakkoevakuoinnista lähimmässä kaupungissa sijaitsevaan ostoskeskukseen.
• Käsikirjoitus: Pipsa Lonka | Ohjaus: Janne Reinikainen | Rooleissa: Mikael Andersson, Thomas
Backlund, Max Forsman, Celia Hakala, Sophia
Heikkilä, Joonas Heikkinen, Nina Hukkinen, Sue
Lemström, Johanna af Schultén, Oskar Silén ja
Mitja Sirén.
• Alumneille on varattu 80 paikkaa. Liput 30 €
(norm. 35 €). Liput tulee lunastaa omatoimisesti
19.4. mennessä Svenska Teaternin lipunmyynnistä. Varaus löytyy nimellä Helsingin yliopiston
alumniyhdistys. Lipunmyynti on avoinna ma–pe
klo 10–18, la 12–18 sekä tuntia ennen esitysten
alkua. Puh. +358 (0)9 6162 1411. On tärkeää, että
ilmoittaudut mukaan yhdistyksen verkkosivuilla
tai toimistolle. Ennen esitystä näytelmän esittely
kello 17.45.

Cata Portin

• Ohjelma: Hector Berlioz: Rooman karnevaali,
alkusoitto, Maurice Ravel: Pianokonsertto G-duuri, Maurice Ravel: Pianokonsertto D-duuri vasemmalle kädelle, Ernest Chausson: Sinfonia B-duuri
Kapellimestari: Marc Soustrot | Piano: Marianna
Shirinyan | Helsingin kaupunginorkesteri

• Pipsa Longan palkittu tragikoominen näytelmä
luonnonkatastrofin kohtaavasta yhteisöstä saa
ruotsinkielisen kantaesityksensä Svenska Teaternin Suurella näyttämöllä Janne Reinikaisen
ohjauksessa.
• Kaukaisella rannalla Itämeren rannikolla kyläläiset elävät hiljaista elämäänsä, kunnes alue yhtäkkiä leimataankin asuinkelvottomaksi. Pohjanmeren
42

Alumniyhdistys | Jäsenkirje 2016

Ma 8.2. klo 17–19
Eeva Joenpelto suomalaisen
naisen kuvaajana
Miten elämä muuttui kirjallisuudeksi ja
kirjallisuus elämäksi. FT, tietokirjailija Helena
Ruuska kertoo kirjoittamastaan elämä
kerrasta Elämän kirjailija – Eeva Joenpelto.
Vapaa pääsy. Ei ilmoittautumista.
Runeberg-sali, Fabianinkatu 33
Ma 14.3. klo 17–19
Paavo Nurmi ja elämän tragedia
Kuinka kansallissankari muuttui romaani
henkilöksi. Kirjailija Karo Hämäläinen
kertoo Paavo Nurmesta kirjoittamastaan
fiktiivisestä elämäkerrasta Yksin.
Vapaa pääsy. Ei ilmoittautumista.
Runeberg-sali, Fabianinkatu 33
Ma 11.4. klo 17–19
Näistä kirjoista en luovu
FT, toimittaja Suvi Ahola kertoo itselleen
tärkeistä kirjoista. Vapaa pääsy. Ei ilmoit
tautumista. Runeberg-sali, Fabianinkatu 33
Ma 9.5. klo 17–19 WSOY
Kirjallisuuspiiri kustantamo WSOY:n
vieraana. Tarkempi ohjelma varmistuu
myöhemmin. Ilmoittaudu yhdistyksen
verkkosivuilla tai toimistolle.

Kokeneet Bonesin baarimestarit järjes
tävät cocktail-kursseja aloittelijoista
kokeneempiin juomataiteilijoihin. Noin
1,5 tunnin kurssilla käydään läpi klassikkoja ja moderneja suosikkeja. Kolmes
ta juomasta, Hendricks sour, klassinen
Daiquiri ja Dark and Stormy, valitaan
kaksi ryhmän mieltymyksen mukaisesti.
Niiden tausta ja työtapa opiskellaan
perusteellisesti. Ensin kuullaan tietoa
ainesosista, jonka jälkeen kurssilaiset
pääsevät ravistelemaan tai sekoittelemaan mieleisensä juoman. Tervetuloa
ammattitaitoiseen ja hauskaan koulutukseen Bonesin tunnelmalliseen
kellaribaariin!
Drinkkikouluja järjestetään kaksi:
pe 4.3. ja pe 8.4. klo 19.30.
Hinta 25 € / alumni.
Paikkoja rajoitetusti. Ilmoittaudu
ostamalla lippusi alumnikauppa.fi
Paikka: Ravintola Bones, Annankatu 6
Alumnien After Work jatkuu
huhtikuussa. Seuraa sähköistä
jäsenkorttia, FB-sivua
ja yhdistyksen verkkosivuja.

Kirjallisuuspiirin vetäjistä:

Leena Haikarainen on eläkkeellä oleva
opettaja, kirjallisuuden harrastaja.
Helena Ruuska on FT, tietokirjailija, oppi
kirjantekijä, Norssin äidinkielen opettaja.
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KAUKAINEN BURMA
kirjoitti 1800-luvulla, että
Burma on täysin erilainen kuin mikään muu tuntemasi paikka. Hän on oikeassa, sillä yhä, vuosisataa
myöhemmin, Burma on kuin toisesta maailmasta.
Burmassa asuu yli 60 miljoonaa buddhalaista,
joista 95 % elää erittäin vaatimattomasti. Maalle
antavat leimaa tuhannet temppelit sekä ystävälliset
ihmiset, munkit ja nunnat. Vähitellen monivuotisen eristäytymisen jälkeen avautuva Burma, nykyinen Myanmar, hurmaa ja lumoaa vierailijan, ja siitä
onkin tullut erittäin suosittu matkakohde. Jäsenten
pyynnöstä Alumniyhdistys tekee uuden matkan
Burmaan 18.–28.2.2017 päivitetyllä ohjelmalla.
Jo Rudyard Kipling

RISTEILY VOLGALLA PIETARISTA MOSKOVAAN
jännittävälle risteilylle
Nevan, Syvärin ja Volgan sekä Laatokan ja
Äänisen aalloille 23.9.–1.10.2016. Reitti kulkee
kahden mielenkiintoisen kaupungin, Pietarin ja
Moskovan kautta.
Koko matkan ajan teemme vierailuja
kulttuurihistoriallisesti kiinnostaviin kohteisiin. Näemme hienoja, luonnonkauniita alueita,
alkuperäisiä kyliä ja vierailemme kirkoissa ja
luostareissa, jotka häikäisevät kävijät kullatuilla
ikoneillaan ja värikkäillä yksityiskohdillaan.
Liikkuva hotellimme M/S Volga Dream on
Venäjän laadukkain risteilyalus, jossa on 58
ylellisesti sisustettua hyttiä ja erinomainen
ravintola. Jo risteily tällä aluksella on elämys.
Alumniluennoitsijoina iloksemme kaksi
todellista Venäjä-asiantuntijaa: Marja
Manninen ja Pär Stenbäck.
Lähde alumnien
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LUMOAVA UUSI-SEELANTI
pidetään yhtenä maailman henkeä
salpaavimmista maista. Taru sormusten herrasta
-trilogian karut vuoret ja kaukaiset laaksot kertovat
vain osan tarinasta. Uudessa-Seelannissa yhdistyvät
poikkeuksellisella tavalla maorilaiset ja eurooppalaiset
kulttuuriperinteet.
Tutustumme Uuden-Seelannin satumaisiin maisemiin kiertäen sen saaret kaikilla mukavuuksilla varustetulla MS Caledonian Sky -risteilyaluksella 5.–24.1.2017.
Risteillen Uuteen-Seelantiin on mahdollisimman mukava ja helppo tutustua. Tämä on nautiskelijan matka.
Uutta-Seelantia

Ilmoittautumiset ja tiedustelut

sähköpostitse matkatoimisto
Axtoursin yhteyshenkilö Liisa
Suonsivulle, alumni@axtours.ax.
Lisätietoa puhelimitse numerosta
040 483 4950.
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ALUMNIVIINIT

tilaus

Yhdistyksen viiniraati on valinnut vuodelle 2016
eurooppalaisia luomumenetelmin tuotettuja
laadukkaita viinejä ja kaksi samppanjaa. Niitä juodaan
alumnitilaisuuksissa ja annetaan lahjaksi vuoden mittaan.

Viineissä on
räätälöidyt
etiketit.

Alumniviinit tilataan yhdistyksen verkko
sivuilta helsinki.fi/alumniyhdistys.
Kutakin viiniä voi tilata vain kuuden
pullon erissä; poikkeuksena Fût de Chêne
-samppanja, jota voi tilata myös yksittäisinä pulloina.

Dieci Anni 2014

Pietrafinita 2011

Grüner Veltliner

Riesling 2014

Esprit de Giraud

Primitivo, salento

Primitivo Salento IGT

Heideboden 2014

IGT Rosso

Tämän Puglian Salento
-alueen punaviinin rypäleitä on ensin kuivatettu kuukausi puisilla
puulaatikoilla, jonka
jälkeen viini ikääntyy
12 kuukautta pienissä
tammitynnyreissä.
Monimuotoinen viini,
jossa hiven tumman
kirsikan ja lakritsan
tuoksua. Valmistettu
100 % Primitivo-rypälestä. Alkoholi: 14,5 %
Hinta: 34,80 € / pullo
(sis. kaikki verot myös
alv) + rahtikulut

Tämä Grüner Veltliner
-rypäleistä valmistettu
luomuvalkoviini (AT-BIO
402) tulee Sonnemulde
-viinitilalta Itävallasta.
Viini on saanut INTER

Tämä Alsace-viinien
kuningas on tunnettu
yhtenä maailman
hienoimmista valko
viineistä. Se on voittanut useana vuonna
arvostettuja viinikilpailuja. Valmistettu
Frey-Sohler viinitilalla
Ranskassa. Kuiva,
raikas ja elegantti.
Ruokasuositus: merenelävät, kalaruoat sekä
keitty ja grillattu vaalea liha. Alkoholi: 12,5 %
Hinta: 20,40 € / pullo
(sis. kaikki verot myös
alv) + rahtikulut

Tämä mahtava samppanja
tulee aivan Ranskan samppanja-
alueen sydämestä Champagne
Henri Giraud –viinitilalta pie
nestä kylästä nimeltä Aÿ.
Rypäleinä 70 % Pinot Noir ja
30 % Chardonnay. Hyvin helposti juotava, 375-juhlaviininä
toiminut samppanja, jossa
hennot samettimaiset kuplat…
Hinta: 45,00 €/pullo (sis. kaikki
verot, myös alv) + rahtikulut

Yhdistys järjestää viinien nouto
tilaisuuden 26.2. kello 13–17 Porthaniassa
(huone 228, 2. kerros, Yliopistokatu 3).
Mikäli voit noutaa tilaamasi viinit tuolloin, on viinien rahtikulu 1 euro / pullo ja
minimitilausmäärä 6 pulloa. Viinit tulee
tilata yhdistyksen verkkosivuilta 18.2.
klo 12 mennessä.
Voit myös tilata viinit kotiisi, jolloin
minimitilausmäärä on 12 pulloa. Silloin
noudatetaan yleisiä rahtihintoja, joista
esimerkkejä alla. Arvonlisäverotonta
hintaa noudatetaan, kun ostajana on
yritys, jolla on Y-tunnus. Katso lisätiedot
yhdistyksen verkkosivuilta.

FÛT DE CHÊNE,

Kuljetushinnat Kehä III:n sisäpuolella

AY GRAND CRU 09 MULTI-VINTAGE

12 pulloa

3,70 / plo

Samalta viinitilalta tuleva
elegantti Aÿ Grand cru
-samppanja. Rypäleinä 75 %
Pinot Noir ja 25 % Chardonnay.
Multi-vintage tarkoittaa, että
samppanjassa on käytetty
ainoastaan saman vuosikerran
parhaita rypäleitä. Kypsennetty 12 kuukautta tammitynnyreissä, joiden puu on peräisin
tilan omilta mailta Argonne-
metsästä, ja sen jälkeen 6
vuotta pulloissa. Korkissa
tilan käyttämä ainutlaatuinen
kullattu sulkemismenetelmä.
Pullot toimitetaan tyylikkäissä
ekologisissa kylmäsäilytys
laatikoissa. Mahdollista tilata
myös yksittäisinä pulloina.
Hinta: 110 €/pullo + rahtikulut.

18 pulloa

2,70 / plo

30 pulloa

1,95 / plo

yli 42 pulloa

1,00 / plo

Punaviini Italian
Puglian Salento
-alueen pieneltä
Feudi di Guagnano
-perhetilalta. Keskitäyteläinen, hedelmäinen ja aromikas
punaviini, jossa
hiven lakritsaa.
Valmistettu 100 %
Primitivo-rypäleistä.
Alkoholi: 13,5 %
Hinta: 18,60 € / pullo
(sis. kaikki verot myös
alv) + rahtikulut
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NATIONAL ORGANIC
WINE AWARD 2015

-kultamitalin, 90 pistettä!
Loistava viini juotavaksi
sellaisenaan. Ruoka
suositus: alkuruoat sekä
kevyet kasvis- tai liharuoat. Alkoholi: 12,00 %
Hinta: 15,48 € / pullo
(sis. kaikki verot myös
alv) + rahtikulut

Viinien verokäytännöt
Viinien toimittaja on yritys nimeltä
WineHouse. Käyttäessä WineHouse
Oy:n palvelua varmistut, että EU:n
ja Suomen lakeja ja asetuksia
noudatetaan ja valmisteveron
alaisiin tuotteisiin liittyvät
verot hoidetaan vaaditulla
tavalla. Lue lisää yhdistyksen
verkkosivuilta.
WineHousin yhteystiedot:
Nappe Andler
+358(0)40 501 2525
nappe.andler@
winehouse.ee

Jäsenedut
Alumniyhdistyksen jäsenenä saat useita jäsenetuja.
Ajankohtaisimmat löydät puhelimesi sähköisestä
jäsenkortista sekä yhdistyksen kotisivuilta. Hyödynnä
jäsenetuja esittämällä vuoden 2016 sähköinen tai
paperinen jäsenkortti yhteistyökumppaneille.

lounas
5,70–7,20 €

UniCafe-ravintoloissa alumnit saavat lounaan henkilökunta
hintaan. Monipuolinen lounas sisältää pääruoan lisäksi juoman,
leipäpöydän, lisäkesalaatit sekä valinnaisen kahvin/teen tai jälkiruoan
hintaan 5,70–7,20 € (norm. 8,80–9,50 €). UniCafe Ylioppilasaukiossa
voit valita myös Bistro-vaihtoehdon 8,70 € (norm 9,00 €), joka sisältää pääruoan lisäksi alkukeiton sekä runsaan salaattibuffetin.
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YLIOPISTO

Y/10/15
TIEDETTÄ RAKKAUD
ELLA

/ HELSING IN
YLIOPIST O

Ikä, koti ja hyvä elä
mä

Yliopisto-lehti seuraa
tiedettä ja tutkimusta. Lehdessä maan parhaat asiantuntijat
taustoittavat yhteiskunnan
ilmiöitä. Lehden koko vuosikerta 10 numeroa (arvo 50 €)
sisältyy Alumniyhdistyksen
jäsenmaksuun ja postitetaan
kotiin kaikille jäsenille.

Ulkopolitiikka-lehden tilauksesta jäsenet
saavat 15 %:n alennuksen. Vuosikerran hinta on
jäsenille 33,15 € (norm. 39 €). Tilaukseen sisältyy
yksi vapaavalintainen aiemmin ilmestynyt numero
ja digilehden lukuoikeus. Lehden voi tilata numerosta 09 432 7707, sähköpostitse asiakaspalvelu@
ulkopolitiikka.fi tai osoitteesta www.ulkopolitiikka.
fi/tilaa. Mainitse tilatessasi Alumniyhdistyksen
jäsenyydestä.
Ulkopolitiikka on palkittu laatulehti, joka syventää kansainvälisestä politiikasta ja taloudesta
käytävää keskustelua
Suomessa. Lehteä
julkaisee Ulkopoliittinen
instituutti, joka järjestää
kansainvälisiä suhteita
ja Euroopan unionia
käsitteleviä keskustelutilaisuuksia ja seminaareja. Osaan näistä on
varattu kiintiö yhdistyksen jäsenille. Näistä
tiedotamme sähköisesti vuoden mittaan.

Suomalaisen
Kirjallisuuden
Seuran kirjoista
alumnit saavat 25 %:n
alennuksen kirjakauppa
Tiedekirjassa (Snellmaninkatu 13, Helsinki) ja
SKS:n verkkokaupassa.
Verkkokirjakaupassa alennuksen saaminen edellyttää rekisteröitymistä
asiakkaaksi ryhmään
”HY Alumniyhdistys”.
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veikko kähkönen

• Gloria 12 kk (12 nroa)
Alumnit saavat Sanoma
Media Finlandin julkaisujen kesto 77,40 € (norm. 129,00 €)
tilauksista jopa -40 %. Tilaa lehdet • Glorian Koti 12 kk (12 nroa)
yhdistyksen verkkosivuilta.
71,40 € (norm. 119,00 €)
Tarjous koskee seuraavia lehtiä:
• Glorian ruoka&viini 12 kk
(8 nroa) 57,00 €
• Aku Ankka 12 kk (52 nroa)
(norm. 95,00 €)
98,00 € (norm. 139,90 €)
• Hyvä Terveys 12 kk (14 nroa)
•A
 ku Ankka Junior 12 kk (12 nroa)
81,00 € (norm. 135,00 €)
63,00 € (norm. 90,00 €)
• Kodin Kuvalehti 12 kk
• Cosmopolitan 12 kk (11 nroa)
(24 nroa) 107,90 €
65,40 € (norm. 108,80 €)
(norm. 179,80 €)
• ET -lehti 12 kk (20 nroa)
• Meidän Perhe 12 kk (11 nroa)
95,40 € (norm. 159,00 € )
57,60 € (norm. 96,00 €)

Alumniyhdistyksen jäsenet
saavat Gaudeamuksen kirjoista
aina 20 %:n alennuksen Gaudeamuksen verkkokaupasta osoitteessa gaudeamus.pikakirjakauppa.fi. Alennus koskee myös
tarjous- ja alehintaisia kirjoja.
Tilausohje: Valittuasi haluamasi
kirjat ostoskoriin, syötä kohtaan
Lahjakortti/Kampanjakoodi
Alumniyhdistyksen tarjoustunnus ALUMNI2016 ja paina Lähetä. Tämän jälkeen näet saamasi
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•M
 e Naiset 12 kk (48 nroa)
131,30 € (norm. 218,90 €)
• Prinsessa 12 kk (12 nroa)
56,00 € (norm. 79,80 €)
•R
 oope-setä 12 kk (10 nroa)
42,00 € (norm. 60,00 €)
• SPORT 12 kk (10 nroa)
59,40 € (norm. 99,00 €)
•S
 uuri Käsityö 12 kk (10 nroa)
75,00 € (norm. 125,00 €)
• Tiede 12 kk (12 nroa)
81,00 € (norm. 135,00 €)
• Vauva 12 kk (10 nroa)
59,40 € (norm. 99,00 €)

alennuksen ja tilauksen loppusumman postikuluineen. Yli 60 €
tilaukset saat aina postikuluitta.
Gaudeamus on Helsingin
yliopiston omistama tieto- ja
tiedekustantamo. Se julkaisee
vuosittain noin 30 teosta lähinnä
yhteiskuntatieteen, filosofian, humanististen tieteiden, ympäristön,
talouden ja kasvatuksen aloilta.
Lisätietoa kustantamosta ja kirjoistamme löydät Gaudeamuksen
verkkosivuilta: gaudeamus.fi.

Ehdota jäsenetua

Radion sinfoniaorkesteri
(RSO) tekee yhdistyksen jäsenille
vuosittain vaihtuvia tarjouksia.
Jäsenet saavat -10 % RSO:n kevään
2016 konserttien normaalihintaisista kertalipuista sekä alennusta
perjantaisarjan koko kauden kausikortista. Kevään 2016 kertaliput
ovat myynnissä 5.1.2016 alkaen
Lippupalvelussa.
Kausiliput kaudelle 2016–2017
tulevat myyntiin huhtikuussa 2016.
Kevään 2016 konsertit näet RSO:n
tiedotteista tai yhdistyksen koti
sivun linkistä.
Kertalippujen hinnat (ilman
alennusta) 30 / 25 / 20 €. Korotetut hinnat 9.3. ja 10.3. konsertissa
40 / 35 / 30 €. Kamarimusiikki
konsertit ja koko perheen konsertti
(23.4.) 8 €. Lipun hintaan lisätään
Lippupalvelun palvelumaksu.
Musiikkitalon lipunmyynnissä ei
veloiteta palvelumaksua.

Voit ehdottaa uusia jäsenetuja. Kaikki jäsenedut, kuten
Unisportin kausikortti, Yliopistolehti, Kulttuuritreffit ja
Unicafen etuhintainen lounas, ovat
alumnien ideoimia. Suurena
yhteisönä yhdistys on usealle
jäsenetukumppanille mielen
kiintoinen yhteistyötaho.

Jäsenet saavat vuonna 2016
erityiskutsuja sekä alennuslippuja
eri kulttuuri-instituutioiden
tapahtumiin osana Kulttuuri
treffejä. Tarjolla on niin
Q-teatterin ja Svenska Teaternin
näytelmät kuin HKO:n konsertti
sekä vierailu Kansallismuseossa
ja Helsingin taidemuseossa.
Katso lisää sivuilta 40–42.

ALUMNIEN KAUSIKORTTIALENNUS
UniSport tarjoaa liikuntaa kuudella
yliopistokampuksella Helsingissä ja
Espoossa. Valikoimasta löytyy jokaiselle sopiva tapa liikkua: tenniksestä pari
salsaan. Alumniyhdistyksen jäsenenä
saat UniSportin kausikortin, kurssit ja
yksilöpalvelut etuasiakashintaan.

Kevätlukukaudelle 2016
UniSport on valinnut
alumneille kaksi suosittua
viikkotuntia. Pilates herättelee
aisteja maanantaisin ja niskaselkä-tunnit rentouttavat
viikon päätteeksi perjantaina.

12 kk 479 € (Norm. 599 €)
4 kk 215 € (Norm. 269 €)
1 kk 59 € (Norm. 69 €)
Kausikortilla saat:

• käyttää kaikkien kuuden kampuksen
kuntosalia kaikkina aukioloaikoina
• osallistua ryhmäliikuntatunneille
• osallistua yleisille koripallo-, futsal-,
salibandy-, lentopallo ja kriketti
vuoroille
• etu ei sisällä kenttä- ja salivarauksia
AlumniFuksit, joiden valmistumisesta
on alle vuosi (<1), saavat UniSportin
kausikortin opiskelijahintaan ja kurssit
sekä yksilöpalvelut etuasiakashintaan
(etu ei sisällä kenttä- ja salivarauksia).
AlumniFuksit, joiden valmistumisesta
on vuosi tai kaksi vuotta (1–2 v),
saavat kausikortin henkilöstöhintaan
ja kurssit sekä yksilöpalvelut etu
asiakashintaan (etu ei sisällä kenttäja salivarauksia).
Kausikortin voit hankkia UniSportin
asiakaspalvelupisteistä. Hintaedun
saat esittämällä yhdistyksen
sähköisen tai paperisen jäsenkortin.
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PILATES
ma 7.3. alkaen klo 12.50–13.50
Ohjaaja: Marjo Salomaa

NISKA-SELKÄ
pe 11.3. alkaen
klo 15:55–16:55
Ohjaaja: Kirsi Ketola
Niska-hartiaseudun ja selän
lihaksia vahvistava ja vetreyttävä tunti, jossa tavoitteena on
rentouttaa jumiutuneita lihaksia ja lisätä niska-hartiaseudun
liikkuvuutta sekä ennalta
ehkäistä tämän alueen vaivoja.
Tunti sopii kaikille, erityisesti
kevyemmästä liikunnasta
pitäville ja niska-hartiaseudun
sekä selän alueen vaivoista
kärsiville. Mukaan tarvitaan
joustavat liikuntavaatteet,
sisäliikuntakengät, hikipyyhe
ja juomapullo.
Paikka: UniSport Porthania,
Musiikkiliikuntasali,
Yliopistonkatu 3, Helsinki.
Hinta: UniSportin tunnit voi
maksaa joko kertamaksuna
(9 €/tunti) tai voimassa
olevalla kausikortilla.

Pilates on kehonhuoltomenetelmä,
jossa vahvistetaan keskivartalon
lihaksia pilates-harjoitteiden avulla ja
hengitykseen keskittyen. Tavoitteena
on parantaa ryhtiä ja kehonhallintaa
sekä vaikuttaa kehon lihastasapainoon
vahvistamalla heikkoja ja pidentämällä
kireitä lihaksia. Pilates-liikkeissä
painottuu tarkkuus, keskittäminen,
kontrolli ja hallittu hengitys. Tunti sopii
sekä aloittelijoille että lajia aikaisemmin
harrastaneille. Tunnilla ei tarvitse
kenkiä. Mukaan tarvitaan joustavat
liikuntavaatteet.

Jäsenetuna alumnit voivat tehdä
ennakkovarauksen viikkotunneille useita viikkoja etukäteen 19.1.2016 alkaen.
Normaalisti varaus on mahdollista
vasta 7 päivää ennen tunnin ajankohtaa. Varaukset UniSportin Porthanian
asiakaspalveluun puh. 029 412 2151.
Kerro olevasi Alumniyhdistyksen jäsen.

Paikka: UniSport Porthania,
Musiikkiliikuntasali,
Yliopistonkatu 3, Helsinki.
Hinta: UniSportin tunnit voi maksaa
joko kertamaksuna (9 €/tunti)
tai voimassa olevalla kausikortilla.

Porthanian aukioloajat: ma 7.45–21.00,
ti–to 7.00–21.00, pe 7.00–20.00,
la 09.00–13.00 ja su 14.45–17.30 (näihin
voi tulla muutoksia). Varauksia verkossa voi tehdä ainoastaan 7 päivää etu
käteen voimassa olevalla kausikortilla.

Rasmus Hartikainen

ALUMNILIIKUNTA

Ti 5.4. klo 17
KIRJAILIJAHAASTATTELU

EUROOPPALAISEN
MAAILMANKUVAN
HISTORIAA
Tietokirjailija Marjo T. Nurminen ja
professori Laura Kolbe keskustelevat
eurooppalaisen maailmankuvan historiasta
Nurmisen uutuuskirjan Maailma piirtyy
kartalle – tuhat vuotta maailmankartan
kulttuurihistoriaa pohjalta.
Maailmankartat kertovat maantiedon
lisäksi kiehtovasti myös aikansa
kulttuurista ja historiasta. Ne peilaavat
monipuolisesti aikansa tiedettä, taidetta,
aatteita, asenteita, merenkulkua, uskontoa,
valtapolitiikkaa ja propagandaa.
Paikka

Metsätalo, sali 1
Unioninkatu 40
Ilmoittautuminen yhdistyksen
verkkosivuilla tai toimistolle.
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Viestintä
Jäsenkirje

Yliopisto-lehti ja kansiliite

Painettu jäsenkirje
postitetaan kaikille
Alumniyhdistyksen
jäsenille kotiosoitteeseen vuoden
alussa. Jäsenkirjeen
liitteenä saat ennakkotietoja vuoden 2016
ohjelmasta, jäsen
maksuohjeet ja paperisen jäsenkortin.

jäsenkirje 2016

Yhdistys tiedottaa 10 kertaa
vuodessa ilmestyvässä
Yliopisto-lehdessä kaikille
lukijoille avoimista tapah
tumista. Alumnit ovat yksi
lehden merkittävimmistä
lukijaryhmistä. Yliopistolehden mukana ilmestyy
lisäksi neljästi vuodessa
erityinen kansiliite, jossa
jäsenille kerrotaan yhdis
tyksen ajankohtaisista ta
pahtumista ja jäseneduista.

Alumniyhdistyksellä on oma LinkedIn-ryhmä, jossa
keskustellaan työstä ja urasta. Ryhmässä jäsenet
tarjoavat toisilleen ja opiskelijoille työpaikkoja ja
harjoittelupaikkoja sekä mentorointia, neuvontaa ja
vinkkejä työnhakuun. Ryhmään hyväksytään kaikki
Alumniyhdistyksen jäsenet. Mukana on jo lähes 700 eri
alojen ammattilaista. helsinki.fi/alumniyhdistys/tyoura

Sähköinen jäsenkortti

Sähköpostiviestit

Jäseneksi liityttyäsi saat teksti
viestin, jolla voit ladata yhdistyksen sähköisen jäsenkortin
puhelimeen. Sähköisellä jäsen
kortilla voit osoittaa jäsenyytesi
ja hyödyntää etuja ja tarjouksia
mm. Unisportissa, Gaudeamuksessa ja muiden yhteistyötahojen
kanssa asioidessasi. Sähköinen
jäsenkortti on tärkeä viestintä
kanava, ja sen sisältöä päivitetään jatkuvasti. Täältä löydät
ensimmäisenä tietoa esimerkiksi
uusista jäseneduista.

Yhdistys tiedottaa ajan
kohtaisista asioista myös
sähköpostitse. Sähköpostiviestit ovat tiiviitä, jotta näet
yhdellä silmäyksellä, onko
viesti sinulle olennainen.
Huomioimme toiveesi
sähköpostiviestinnässä.

Verkkosivut

Yhdistyksen verkkosivuilta helsinki.fi/
alumniyhdistys löydät koko vuoden
ohjelma- ja tapahtumatiedot ilmoittautumisohjeineen, jäsenedut ja palvelut, ohjeita
ja oppaita sekä toimiston yhteystiedot.
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Tykkää, seuraa ja keskustele Alumniyhdistyksen
omalla Facebook-sivulla yli 1000 jäsenen
seurassa facebook.com/Alumniyhdistys
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Jokainen jäsen saa vuoden
alussa henkilökohtaisen
sähköisen linkin, jonka kautta
voit tarkistaa ja päivittää
yhteystietosi. Samalla voit
valita aiheet, joista toivot
saavasi ajankohtaista tietoa ja
tapahtumakutsuja sähköpostitse. Henkilökohtainen linkki
lähetetään sähköpostitse
otsikolla Jäsenmaksu 2016 ja
yhteystietojen päivitys ja uusille jäsenille otsikolla Tervetuloa
Alumniyhdistyksen jäseneksi.

Messut, tapahtumat ja muu media

Alumniyhdistys esittäytyy lisäksi
eri alojen messuilla, jäsenetuyhteis
työkumppaneiden viestinnässä,
ammattilehdissä ja muussa mediassa
sekä yliopiston ja tiedekuntien tapahtumissa ja yhteistyöprojekteissa.

Alumnikauppa

Alumniyhdistys on avannut jäsentensä toiveesta
oman verkkokaupan osoitteeseen alumnikauppa.fi.
Myynnissä on tapahtumalippuja, haalarimerkkejä,
viinilaseja ja adresseja. Tuotevalikoima täydentyy
jatkuvasti.
Sähköiset tuotteet, kuten tapahtumaliput, lähetetään tilauksen jälkeen sähköpostiisi. Muut tuotteet
ovat noudettavissa Alumniyhdistyksen toimistolta
joka kuukauden viimeisenä maanantaina.
Tervetuloa alumnien omaan kauppaan!
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FUKSI

JÄSENYYS JA
MAKSAMINEN

on suunnattu
Helsingin yliopistosta vastavalmistuneille.
Yhdistys tarjoaa AlumniFukseille omia
palveluja, jotka tukevat työllistymistä
ja verkostoitumista. Osana Alumni
yhdistyksen yli 6300 jäsenen yhteisöä
ja yhdistyksen suljetussa LinkedInryhmässä sekä tapahtumissa solmit ja
ylläpidät yhteyksiä mahdollisiin työn
antajiin.

ALUMNIYHDISTYKSEN jäsenmaksun voi maksaa
vuodeksi, kolmeksi vuodeksi tai ainaisjäsenyyden muodossa. Lisäksi kaksi samassa taloudessa asuvaa alumnia voivat käyttää yhteistä
pariskuntajäsenyyttä. Kummankin alumnin
jäsenyys on henkilökohtainen, mutta samaan
talouteen lähetetään vain yksi Yliopisto-lehden
vuosikerta ja jäsenkirje.

voit maksaa kaikkien Suomessa
käytössä olevien pankkien tunnuksilla verkossa. Henkilökohtainen jäsenmaksulinkki on
lähetetty otsikolla ”Jäsenmaksu 2016 ja yhte
ystietojen päivitys” ja uusille jäsenille
JÄSENMAKSUN

otsikolla ”Tervetuloa Alumniyhdistyksen
jäseneksi”. Yli 75 % jäsenistä käyttää henkilö
kohtaista linkkiä maksamiseen. Käytäthän
sinäkin?
Lähetä pyyntö otsikolla ”Jäsenmaksulinkkini”
osoitteeseen alumniyhdistys@helsinki.fi, jos et
löydä jäsenmaksuviestiä s-postistasi, niin lähetämme sen uudestaan.
Ne jäsenistä, joilla ei ole sähköpostia, maksavat jäsenmaksun postitse lähetetyllä tilisiirrolla
yhdistyksen Nordean tilille käyttäen laskussa
ilmoitettua henkilökohtaista viitenumeroa.
www.helsinki.fi/alumniyhdistys/jasenmaksu

Jaakko Martikainen

ALUMNIFUKSIjäsenyys

AlumniFukseja ovat alumnit, joiden valmistumisesta tai opintojen päättymisestä on kulunut alle 2 vuotta sekä kaikki
Helsingin yliopiston nykyiset opiskelijat.
Jäsenyyden hinta on 20 € vuodessa, eikä
se sisällä Yliopisto-lehden vuosikertaa.

helsinki.fi/alumniyhdistys/fuksi

2016

2016–2018

Yksi henkilö

36 €

108 €

Pariskunta

52 €

156 €

AlumniFuksi

20 €

Ainaisjäsenyys

Kertamaksu

Vuodet opiskelijana Helsingin yliopistossa voivat olla
päättymässä tai ovat jo päättyneet, mutta vuodet Helsingin
yliopiston alumnina voivat alkaa, ja ne jatkuvat loppuelämän.

500 €

AINAISJÄSENEKSI?
otettiin käyttöön
vuonna 2012 niille, jotka haluavat hoitaa
jäsenmaksuvelvoitteet yhdellä kerralla.
Jäsenkategoriana ainaisjäsenyys on
ollut suosittu.
Ryhtymällä ainaisjäseneksi tuet
yhdistyksen vakavaraisuutta ja alumnitoiminnan tulevaisuutta. Jotta ainaisjäsenyyden arvo säilyy, kaikki ainaisjäsenmaksut on rahastoitu. Rahaston tuotot
riittävät kattamaan ainaisjäsenten

AINAISJÄSENYYS

Itsenäisiin ryhmiin liittyminen
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
JÄSENMAKSUA
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sen kanssa kaksoisjäsenyydestä – kuten Professorien Puolisot ry ja HYY:n Seniorit ry – voit maksaa
kummatkin jäsenmaksut verkossa yhdellä kertaa.
www.helsinki.fi/alumniyhdistys/ryhmat

palveluiden vuosittaiset kustannukset. Ylimääräisillä tuotoilla kartutetaan
rahaston pääomaa.
MITEN?

Maksa ainaisjäsenyys 500 euroa tilille
Helsingin yliopiston alumni ry Nordea
FI3110113000204825. Kirjoita viestikenttään nimesi ja syntymäaikasi.
helsinki.fi/alumniyhdistys/aina
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siirtyi sähköiseen jäsenkorttiin vuonna 2015, koska se on paperista jäsen
korttia edullisempi ja ekologisempi vaihtoehto.
Sen lisäksi kaikille jäsenille postitetaan kustannustehokas paperinen jäsenkortti jäsenk irjeen
mukana A4:lle tulostettuna. Kortin voi itse leikata talteen. Se kelpaa todistuksena jäsenyydestä
siinä missä sähköinenkin kortti.

Yhdistys tiedottaa säännöllisesti sähköisen
jäsenkortin viestintätyökalulla uusista jäseneduista ja tapahtumista. Siksi sitä kannattaa
aika ajoin selata. Jäsenkorttisovellus sopii
95 %:iin Suomessa käytössä olevista puhelimista. Yhdistyksen verkkosivuilta löydät
tietoa kortista ja ohjeet sen lataamiseksi sekä
vastaukset yleisimpiin kysymyksiin.

Sähköinen jäsenkortti toimitetaan teksti
viestinä ilmoittamaasi matkapuhelinnumeroon.
Tekstiviesti sisältää linkin sähköisen jäsenkortin lataamiseen. Painamalla linkkiä sähköinen
jäsenkortti tallentuu kuvakkeena puhelimen
näytölle. Sähköisellä jäsenkortilla voit kätevästi osoittaa jäsenyytesi ja hyödyntää jäsenetuja
mm. UniCafessa, UniSportissa, Gaudeamuksessa ja muiden yhteistyötahojen kanssa asioidessasi – kortti on aina mukana puhelimessa.

Voit tarkastaa, että sinulle on kirjattu
oikea matkapuhelinnumero jäsenrekisteriin
käyttämällä sähköpostitse saamaasi henkilökohtaista linkkiä. Linkki on viestissä, jonka
otsikkona on ”Jäsenmaksu 2016 ja yhteystietojen päivitys” tai uusilla jäsenillä ”Tervetuloa
Alumniyhdistyksen jäseneksi”. Varmista profiilistasi, että matkapuhelinkenttään ilmoittamasi numero on oikea. Numero kirjoitetaan
muotoon 0501234567.

Alumniyhdistyksen jäseneksi liityt osoitteessa
www.helsinki.fi/alumniyhdistys tai ottamalla yhteyttä
toimistoon. Kaikki Helsingin yliopistossa tutkintooikeuden saaneet, siellä tutkimustyössä olleet sekä
työsuhteeseen nimitetyt ovat alumneja.

toimisto
Postiosoite:
PL 4, 00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite:
Yliopistonkatu 3, 2 krs, huone 228
alumniyhdistys@helsinki.fi
029 412 4494 (arkisin 9–15)

helsinki.fi/alumniyhdistys
helsinki.fi/alumnforeningen
helsinki.fi/alumniassociation
facebook.com/alumniyhdistys
linkedin.com/groups/8431519

Tavoitat meidät parhaiten sähköpostitse tai puhelimitse.
Ilmoittautumisiin liittyvät asiat löydät aina Alumniyhdistyksen kotisivuilta.

kuvat: Veikko Somerpuro

Sähköisen jäsenkortin etusivulla on nimesi,
jäsennumerosi sekä kortin voimassaoloaika.
Mahdolliset kaksoisjäsenyydet ilmenevät
myös etusivulta. Kortista löydät tietoa
jäseneduista ja ajankohtaisista tapahtumista. Jäsenkorttisovelluksella voit olla meihin
suoraan yhteydessä, kutsua mukaan uusia
alumneja ja käydä Alumnikaupassa.

Toiminnanjohtaja Pia, rekisterivastaava
Mahmoud ja alumnisihteeri Jenny.
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Yhteisömanageri Juulia ja
tiedottaja Johanna.
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