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Helsingin yliopiston alumniyhdistys
perustettiin joulukuussa 1990.
Nyt se on yksi Euroopan
suurimmista alumniyhdistyksistä.

Kansikuvassa Alumniyhdistyksen
jäsen professori Henrik Meinander
ensimmäisillä suursitseillä
Senaatintorilla vuonna 2012.
Vuonna 2018 suursitseillä juhlistettiin
150-vuotiasta Ylioppilaskuntaa ja
375-vuotiasta osakuntalaitosta. Juhlaan
osallistui useita pöytäkunnallisia
Alumniyhdistyksen jäseniä.

JÄSENKIRJEEN TOIMITUS: PIA ÖSTERMAN,
ANTTI KIVIMÄKI, JENNY ÖSTERMAN JA
ALUMNIYHDISTYKSEN VAPAAEHTOISTEN
OIKOLUKURINKI SEKÄ KOUKI RY
KANNEN KUVA: ARI AALTO

3

Puheenjohtajan tervehdys

4

Yliopiston tervehdys

5

Akateeminen yhteisö

6

Vuoden Alumni

12

Hankkeita opiskelijoiden työllistymiseksi

16

Akateemista vapaaehtoistyötä

18

Tietoa jäsenistä

23

Hallitus ja valtuuskunta 2019

26

Uudistuneet pääsykokeet

28

Tutkimus- ja yritysyhteistyö

32

Maailman parhaiden joukossa

33

Jäsenpalautetta

36

Paikallisklubit

38

Alumnitapahtumia 2019

48

Alumniryhmät

55

Jäsenedut

62

Tiedotus ja jäsenyysmuodot

64

Jäsenmaksut

66

Tapahtumiin ilmoittautuminen

67

Yhteystiedot

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

NINA KAVERINEN

SISÄLTÖ

UNIVERSITAS, TIETEEN YHTEYS

”

V

almistuminen keskeytti hyvin alkaneet
opinnot”, vitsailimme Meilahdessa keväällä
1984. Kiire oli maailmalle: töihin, tienaa
maan, erikoistumaan ja aikuiseen itsenäiseen elä
mään. Ensimmäisen kodin ja auton hankinta sekä
opintolainan lyhennys veivät ajan ja energian. Mutta
sittemmin alkoi törmätä entisiin opettajiin, kurssi
kavereihin, osakunnasta ja ainejärjestöstä tuttuihin
kasvoihin. Yliopisto ei päästänyt otteestaan.
Nuorena medisiinarina minua kiinnosti eniten
oma tieteenala. Iän ja elämänkokemuksen kart
tuessa näkökulma laajeni ja minua alkoi harmittaa,
etten aikoinaan kyennyt paremmin hyödyntämään
universitasta – laaja-alaista akateemista opinahjoa.
Alumniyhdistyksen toiminnassa olen saanut uudel
leen yhteyden paitsi omaan, myös muihin tiede
kuntiin. Kuinka paljon tiede onkaan edistynyt ja
yliopisto muuttunut valmistumiseni jälkeen!
Lääkärinä minua huolettaa yhä enemmän vaihto
ehtoiset ”totuudet”, väärät uutiset, taikausko ja suora
nainen humpuuki, vaikka väestön koulutustaso on
ainakin mitattuna korkeampi kuin koskaan aiem
min. Lääketiede on tiede eikä mielipide! Kokemus
asiantuntijoita toki tarvitaan, mutta ei yksittäinen
some-huispaus kumoa tutkittua tietoa. Maailma
tarvitsee yhä enemmän tietoa, tosiasioita ja tutki
musta. Muutoin emme pärjää ilmastonmuutoksessa

emmekä muissakaan globaaleissa haasteissa. Kestävä
kehitys perustuu tutkittuun tietoon.
Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen 29.
toimintavuosi 2019 on ehtinyt hyvään alkuun. Meitä
on jo liki 7 500.
Pian äänestetään maahamme uusi eduskunta.
Tieteen, tutkimuksen ja koulutuksen rahoitus on
tärkeä vaaliteema. Rakas alma materimme on koulut
tanut meidät palvelemaan isänmaata ja yhteiskuntaa.
Helsingin yliopisto tarvitsee alumnejaan. On meidän
vuoromme ”maksaa takaisin”, huolehtia yliopistom
me tulevaisuudesta.
Alumnius on maailman suurissa ja perinteisissä
yliopistoissa olennainen osa yliopiston brändiä, toi
mintaa, yhteiskuntasuhteita ja varainkeruuta. Oppi,
jonka olemme saaneet yliopistossa. Verkostot, jotka
olemme luoneet opiskeluaikana. Tutkintotodistus,
jossa komeilee Suomen ykkösyliopiston sinetti.
Tervetuloa aktiiviseen alumnitoimintaan
– tuo tämän vuoden aikana ainakin kaksi
opiskeluk averiasi mukaan.
Onnellista alumnivuotta 2019!
Kati Myllymäki
Suomen Lääkäriliiton toiminnanjohtaja
Alumniyhdistyksen valtuuskunnan puheenjohtaja
Lääketieteen alumni
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YLIOPISTON TERVEHDYKSEN ESITTÄÄ

I
HE IKK I TU UL

TÄNÄ VUONNA YLIOPPILASKUNTA

AUTTAKAA OPISKELIJOITA
VAALIKEVÄÄNÄ!

R

akkaat alumnit!
Olemme ylioppilaskunnassa olleet
tyytyväisiä siihen, kuinka paljon viime
aikoina on puhuttu koulutuksen arvostuksesta ja
kuinka laajasti puolueet ovat nähneet, että koulu
tusleikkauksista on siirryttävä koulutuksen rahoi
tuksen lisäämiseen.
Koulutuksen arvostuksen palauttaminen on
tärkeä tehtävä, jossa voimme yhdessä tehdä suuria.
Olemmekin iloisia siitä aktiivisesta otteesta, jolla
Helsingin yliopisto on lähtenyt #siksitiede -kam
panjallaan kohti eduskuntavaaleja.
Ylioppilasliikkeessä korkeakoulutuksen rahoi
tuksen nostaminen – vähintään yliopistoindeksin
palauttaminen – on samoin yksi vaalien kärkitee
moista.
Haluamme kuitenkin myös laajemmin puhua
sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta.
Olemme ensimmäinen sukupolvi, joka ei tule yl
tämään vanhempiensa tulotasoon. Tämän lisäksi
ilmastonmuutos uhkaa koko olemassaoloamme.
Toivommekin teitä avuksemme puhumaan
eduskuntavaalien alla sen puolesta, että koulutuk
seen alettaisiin leikkausten sijaan panostaa. Kou
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lutus ja tiede ovat myös avainasemassa ilmaston
muutoksen torjunnassa.
Opiskelijoiden toimeentulo on kestämättömällä
tasolla. Opintotuki on muuttunut yhä lainapai
noitteisemmaksi samalla kun opiskeluajat ovat ki
ristyneet. Nykyään opiskelu ei ole samalla tavalla
vapaata kuin ennen. Työssäkäynti on miltei vält
tämätöntä ja kuormituksen lisääntyminen on nä
kynyt muun muassa opiskelijoiden mielenterveys
ongelmien huolestuttavana lisääntymisenä.
Opintotuki olisikin saatava ensi hallituskaudel
la nousuun. Pidemmällä aikavälillä näemme, että
Suomessa tulisi ottaa käyttöön vastikkeeton ja elä
miseen riittävä perustulo. Tämä olisi vastaus niin
muuttuvaan työelämään kuin keino oikeudenmu
kaisen sukupolvipolitiikan toteuttamiseen.
Mutta kaikkein tärkeintä on, että olette kans
samme torjumassa ilmastonmuutosta. Jos epäon
nistumme siinä, millään muulla ei ole väliä.
Hyvää alkanutta vuotta ja vaalien kevättä!

AKATEEMINEN YHTEISÖ

A

lumniyhdistys on merkittävä toimija niin
Yhteistyö osoittaa voimansa tässäkin tapauk
kokonsa kuin aktiivisuutensakin puolesta,
sessa. Alumnitoiminnassa kaikkea ei tarvitse keksiä
myös kansainvälisesti ver
tai toteuttaa itse. Tapahtumissa
taillen. Jäseniä on enemmän kuin
kohtaa myös muiden yliopistojen
suurimmassa osassa Suomen kuntia
”Muodostamme alumneja ja muita mielenkiintoi
sia ihmisiä.
on asukkaita – yli 7 000. Yhdessä
yhteisön,
Toivotan kaikki tervetulleiksi
täyttäisimme 11 yliopiston juhla
alumnitapahtumiin. Ystävän saa
salia tai 60 metrojunanvaunua.¹
joka tekee
tuoda mukanaan, vaikkei hän
Muodostamme akateemisen yhtei
tutkimuksen
sön, joka tekee tutkimuksen ja aka
olisikaan alumni. Jäsenpalaute
teemisen koulutuksen merkit yksen
lupaa, että tulette viihtymään.
ja koulutuksen
näkyväksi koko yhteiskunnassa.
Piipahda edes kerran – uteliai
merkityksen
Tätä jäsenkirjettä lukiessasi huo
suus on keskeinen alumnihyve!
maat pian, että yhdistyksen sinni
Lopuksi tahdon kiittää niitä
näkyväksi koko
käs työ opiskelijoiden ja yliopiston
satoja alumneja, jotka ovat tehneet
hyväksi tuottaa tulosta. Olemme
yhteiskunnassa.” akateemista vapaaehtoistyötä
tämän ja viime vuoden aikana:
sopineet tiedekuntien, toimialo
jen ja opiskelijajärjestöjen kanssa
olette kaiken muun ohessa pitä
alueista, joihin alumnien akateeminen vapaaehtoistyö neet luentoja, osallistuneet työryhmiin, auttaneet
postituksissa ja keränneet kokoon eri alojen alumneja.
keskittyy. Näin voimme parhaiten tukea yliopiston
Kiitos meidän kaikkien jäsenten puolesta!
strategisia tavoitteita.

Lauri Linna
Hallituksen puheenjohtaja 2018
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

¹ Juhlasalissa on 717 paikkaa ja uudemmassa
metrovaunumallissa M200 on 124 istumapaikkaa.

Pia Österman
Alumniyhdistyksen toiminnanjohtaja
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varaista, mutta en sitä lapsena tajunnut, vaan luin
kaiken kritiikittä ja uskoin lukemani.
Aittokoski oli abikeväänään haaveillut myös toimit
tajanurasta. Hän osti Akateemisesta kirjakaupasta
Tampereen yliopiston tiedotusopin pääsykoekirjat,
istui Esplanadilla kahvilassa ja alkoi
selata Bruunin–Koskimiehen–
Tervosen Uutisoppikirjaa.
Poliittista historiaa hän päätyi
– Se oli käsittämättömän teo
reettista jauhantaa. Ajattelin, etten
lukemaan, koska sai Espoon
rupea tällaista lukemaan ja menen
Viherlaakson kouluissa nauttia
mieluummin Helsingin valtsik
kaan.
erinomaisten historian
Lopulta toki poliittinen historia
kin irtautui Aittokosken makuun
opettajien tarinoista.
aivan liikaa teoriatasolle elävän
elämän historiasta, kun päästiin
syventäviin opintoihin, ja opinnot jäivät kesken.
Aittokoski jättäytyi mieluummin töihin Helsingin
Sanomiin, jossa ei loppututkinnon perään turhia
kysytty.
– Sehän on suorastaan vitsi, että luetaan valtsikas
sa poliittista historiaa, mennään Hesariin töihin eikä
koskaan valmistuta.
Aittokosken paras kaveri, pääkirjoitustoimittaja ja
politiikan toimituksen pitkäaikainen esimies Marko
Junkkari teki juuri näin. Samasta poliittisen histo
rian kaveriporukasta Helsingin Sanomiin päätyivät
myös lehden nykyinen päätoimittaja Kaius Niemi ja
muun muassa kulttuuritoimitusta luotsannut Jaakko
Lyytinen.
opiskelijaelämä pyöri pitkälti ainejär
jestölehti Poleemin ympärillä.
– Siinä oli paljon sellaista opiskelijameiningillä teh
tyä poikamaista viina- ja seksihuumorisettiä, jonka
olisin jälkiviisaasti voinut jättää väliin.
Esimerkiksi Seksuaalisuuden historia -teemanume
roon kirjoitettiin kevyellä ranteella artikkeli mastur
baation historiasta. Sen kainalojutuksi Junkkari haas
tatteli ”Heka A.” -nimistä opiskelijaa tämän omista
masturbaatiokokemuksista. Kuvassa Heka A:n silmil
lä oli musta palkki tunnistamisen estämiseksi, mutta
se oli tarkoituksella valautettu silmiltä pois.
Samalla Aittokoski kumppaneineen kirjoitteli
Poleemiin hyvin kunnianhimoisia vakavia juttuja esi
merkiksi Suomen sisällissodasta ja suomettumisesta.
Kaverukset pääsivät haastattelemaan muun muassa
historioitsija Heikki Ylikangasta, kirjailija Antti
Tuuria sekä Suomen Pankin loisteliaisiin tiloihin
pääjohtaja Sirkka Hämäläistä tämän puheen
AITTOKOSKEN

ÄLYKÄS
OPTIMISTI
Vuoden Alumni ulkomaantoimittaja Heikki Aittokoski
kokee, että maailmaa ja tulevaisuutta ei pitäisi lähestyä
ongelmalähtöisesti vaan myös myönteisessä valossa.
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K

un Heikki Aittokoski luki poliittisen histo
rian pääsykokeisiin keväällä 1990 oli sosialismi
juuri romahtanut Itä-Euroopassa.
Kun hän sitten armeijavuoden jälkeen syksyllä 1991
aloitti opinnot hajosi koko Neuvostoliitto pala palalta.
– En tiedä, oliko henki ainejärjestössä silloin
oikeistolainen, mutta vasemmistolainen se ei aina
kaan ollut. Poliittinen vapautuminen ja tilinteko
suomettuneisuuteen kävivät silloin kovilla kierrok
silla, Aittokoski sanoo.
Poliittista historiaa hän päätyi lukemaan, koska sai
Espoon Viherlaakson kouluissa nauttia ”erinomaisten
historianopettajien tarinoista”.
– Historia oli minulle sarja eläviä, mutta tosia
tarinoita. Toki niiden totuudellisuus oli tulkinnan
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johtajuudesta Risto Ryti -seurassa, joka Neuvostolii
ton romahdettua vihdoin rohjettiin perustaa.
– Heidän kunniakseen on sanottava, että he suh
tautuivat meihin kaikella vakavuudella ja kertoivat
näkemyksistään, vaikka olimme vain parikymppisiä
nulikoita.
Opiskelijaporukan henki oli tehdä asioita kieli pos
kella, mutta kunnianhimoisesti. Keskustelut olivat
yhtäaikaisesti rentoja ja tinkimättömän älyllisiä.
– Kun itse tulin Espoon metsistä keskiluokkaises
ta, mutta ei-akateemisesta taustasta niin parasta yli
opistolla oli se stimuloiva ilmapiiri ja valtava aivojen
määrä.
Aittokoski muistaa 1990-luvun alun opiskelijaelä
män poliittisen historian opiskelijoiden ainejärjes
tössä Polhossa rentona ja epämuodollisena. Siksi hän
yllättyi, kun oli 2010-luvun alussa vieraana Polhon
vuosijuhlassa.
– Toiminta oli määrämuotoista ja etikettejä seurat
tiin tarkasti. Siinä oli palattu johonkin hyvin van
hoilliseen tapakulttuuriin. Kontrasti omiin muistoi
hin oli melkoinen.

HEIKKI AITTOKOSKI
• Heikki Aittokoski syntyi Jyväskylässä
marraskuussa 1970.
• Helsingin Sanomien ulkomaan
toimittaja sekä tietokirjailija.

• Työskennellyt Helsingin Sanomissa
vuodesta 1995, ensin kulttuuritoimituksessa, sitten ulkomaantoimituksessa.
Berliinin kirjeenvaihtaja 1998–2001,
Brysselin kirjeenvaihtaja 2006 ja tulevaisuuskirjeenvaihtaja 2018. Ulkomaantoimituksen varaesimies 2002–2007 ja
esimies 2007–2012.
• Kirjoittanut neljä tietokirjaa:
– Lihavan kotkan maa – Reportaasi
Berliinin tasavallasta (WSOY, 1999)
– Eurooppaan raiteelta 4 – Junamatka
entisen rautaesiripun halki (WSOY,
2004)
– Narrien laiva – Matka pieleen
menneessä maailmassa (HS Kirjat, 2013)
– Kuolemantanssi – Askeleita
nationalismin Euroopassa. (HS Kirjat
2016)
• Saanut monia palkintoja ja palkinto
ehdokkuuksia. Tärkeimmät ovat
Suomen Kuvalehden journalistipalkinto
2014 sekä Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto 2017.
• Kolme lasta. Syntyneet vuosina 1998,
2003 ja 2005.
• Harrastaa uimista, lenkkeilyä, kirjojen
lukemista ja puutarhanhoitoa.
8
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SAMI KERO / HS

• Opiskeli Helsingin yliopistossa
poliittista historiaa 1990-luvulla.
Opinnot jäivät kesken.

Ulkomaantoimituksen
esimiehenä työskennellessään Aittokoski
matkusti Afganistanin
Helmandiin vuonna
2010.

että yliopistosta saatu poliit
tisen historian tuntemus on auttanut paljon hänen
työssään nykyisyydestä kirjoittavana toimittajana.
Erityisen innostunut hän oli opintojen alkupuolella
käydystä ismi-kurssista, jossa käytiin perusteellisesti
läpi aatesuuntia fasismista liberalismiin.
Hieman syvemmällä opinnoissaan, keväällä 1994,
hän haki valtiotieteellisen tiedekunnan erikois
koulutusohjelmaan, jossa pienryhmissä järjestettiin
kovatasoista opetusta, muun muassa taloustieteilijä
Pekka Sutelan seminaari Venäjän kehityksestä
Neuvostoliiton romahduksen jälkeen.
Toisella saman kokonaisuuden erikoiskurssilla
Aittokoski koodasi itselleen kotisivun internettiin –
mikä vuonna 1994 oli oikeasti teknologian etumaas
tossa kulkemista.
AITTOKOSKI KATSOO,

”Sehän on suorastaan
vitsi, että luetaan
valtsikassa poliittista
historiaa, mennään
Hesariin töihin eikä
koskaan valmistuta.”

– Laadin kotisivut aivan kieli poskessa. Kerroin
harrastavani filateliaa, vaikka en sitä oikeasti harras
tanut, Aittokoski kertoo.
– En silloin tajunnut, että jos kerran laittaa jotain
nettiin, se voi olla ikuisesti siellä. Onnekseni tuo sivu
taitaa olla oikeasti kadonnut.
Opintokokonaisuudet alkoivat siinä vaiheessa er
kaantua todellisesta historiasta ja Poleemi-lehtiartik
keleidensa ansiosta Aittokoski pääsi Ylioppilaslehteen
toimittajaksi lukuvuodeksi 1994–1995 ja siinä nosteessa
vuonna 1995 kesätöihin Helsingin Sanomien kulttuuri
toimitukseen. Työnantaja halusi jatkaa kesäpestiä
jouluun saakka ja Aittokoski suostui. Sen jälkeen hän
Hesari-tuurauksiensa lomassa vielä hetkittäin palasi
yliopistolle, mutta ei kovin tosissaan. Journalismi
motivoi enemmän kuin syventävät opinnot.
– Varmaan siinä oli myös sellaista lama-ajan nuo
ren mielenmaisemaa, että jos Hesarista kerran tarjo
taan töitä, niin ei siitä uskalla kieltäytyä.
– Vain muutamaa vuotta aiemmin karseimpina
lamavuosina, kun markkaa devalvoitiin ja työttömyys
räjähti käsiin, istuttiin Porthanian kahvilassa pitkiä
lounaita ja mietittiin tosissaan, saakohan meistä ku
kaan koskaan työpaikkaa, ainakaan omalta alaltaan.
Aittokoski siirtyi pian ulko
maantoimitukseen. Berliinin kirjeenvaihtajaksi hän
pääsi vuonna 1998 – vain 27-vuotiaana – ja palattuaan
kolmen vuoden jälkeen kotitoimitukseen hän yleni
ulkomaantoimituksen varaesimieheksi vuonna 2002
ja esimieheksi 2007.
Herrahissi tuntui vetävän hyvin, mutta vuonna
2012 Aittokoski palasi omasta tahdostaan kirjoitta
vaksi toimittajaksi. Miksi?
– Kymmenen vuotta esimiestehtävissä opetti pal
jon muista ihmisistä ja itsestäni. Se kuitenkin kuor
mitti henkisesti. Ulkomaantoimituksessa oli silloin
vielä 25 ihmistä johdettavana. Pomona en ehtinyt
juuri kirjoittaa, vaikka juuri kirjoittamisen vuoksi
hakeuduin tälle alalle.
Aittokosken kirjoitustyylin tavaramerkki on näke
myksellisyys. Perusuutisetkin lipsuvat usein tyylilli
sesti enemmän kolumnin tai analyysin puolelle.
– Se tuntuu luontevalta tavalta kirjoittaa ja se on
lisääntynyt iän myötä. Nelikymppisenä minulla alkoi
olla kokemusta ja tietoa varsin paljon. Lukijankin kan
nalta lienee hyödyllistä, ettei maailmasta raportoi, vaan
yrittää tulkinnalla saada siihen järjestystä ja tolkkua.
Aittokoski saa paljon lukijapalautetta ja nykyisellä
disinformaation aikakaudella monet toivovat selittä
vää ja syventävää journalismia.
HELSINGIN SANOMISSA
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VUODEN ALUMNI
HEIKKI AITTOKOSKI

UUSI MAAILMANJÄRJESTYS
JA LIBERAALIN
DEMOKRATIAN AHDINKO
Miksi 90-luku päättyi?
Kuka pysäyttäisi sortovaltiaat
ja populistit?
Onko Euroopalla tulevaisuutta?

TORSTAI 14.3.2019
KLO 16.30–18

Kiinan vaikutuspiiri laajenee. Donald Trump
mellastaa Twitterissä. Vladimir Putinin Venäjä
on palannut voimapolitiikkaan. Euroopassa
populistit valtaavat politiikan ilmatilaa.
Liberaali demokratia – koko totuttu
maailmanjärjestys – on uhattuna sekä ulkoa
että sisältä. Miten näin on päässyt käymään?
Ja miten meidän käy?
Ulkomaantoimittaja ja tietokirjailija Heikki
Aittokoski on seurannut maailman tilaa
työkseen 1990-luvulta lähtien. Luennossaan
hän kertoo omakohtaisen tarinansa viime
vuosikymmenistä ja esittää arvionsa siitä,
mihin maailma on menossa.
Yliopiston juhlasali,
Aleksanterinkatu 5
Ilmoittaudu luennolle
helsinki.fi/fi/alumniyhdistys/ohjelma
029 412 4494
10
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Tätä arvostetaan myös talon sisällä. Helsingin
Sanomat on sikäli poikkeuksellinen akateeminen työ
yhteisö, että monet palaavat vanhemmiten esimiesase
masta kirjoittavaksi toimittajaksi ja tällaista paluuta
”alaspäin” pidetään jopa kunnioitettavana liikkeenä.
– Itse taidan olla sokea sen poikkeuksellisuudelle,
kun en ole oikeastaan muualla ollut töissä.
Aittokoski on toteuttanut
myös kirjoittamalla neljä tietokirjaa, jotka pyrkivät
ymmärtämään maailman ja Euroopan nykykehi
tystä. Vuosina 2014–17 hän sai toistuvalla syötöllä
toimittajan urastaan ja kirjoistaan palkintoja ja pal
kintoehdokkuuksia, joista tärkeimmät olivat Suomen
Kuvalehden journalistipalkinto ja Tiedonjulkistami
sen valtionpalkinto.
Henkilökohtaisella mittarilla mullistavimpana
hän pitää sitä, kun hän vuonna 1979 voitti peruskou
lun kolmasluokkalaisille suunnatun Lasten vuoden
kirjoituskilpailun. Aiheena oli intialainen katupoika
Pedro, joka positiivisuudellaan ja neuvokkuudellaan
selvitti monet vaikeat tilanteet.
– Eihän Pedro ole intialainen nimi, mutta se
annettiin 9-vuotiaalle anteeksi.
Optimismi on kannatellut myös Aittokosken omaa
uraa. Toimittajien ammattikunnan yleiseetoksesta
poiketen hän suhtautuu luottavaisesti tulevaisuuteen.
– Maailmaa ei pitäisi lähestyä ongelmalähtöisesti
vaan myös myönteisessä valossa, olematta toki sinisil
mäinen. Minua häiritsee ajallemme tyypillinen tapa
tarkastella nykyhetkeä ja tulevaisuutta dystopiapai
notteisesti eikä mahdollisuuksien kautta.
– Pessimististä ja kyynistä suhtautumista ympäröi
vään maailmaan pidetään älyllisyyden osoituksena.
Nähdäkseni sillä ei ole mitään tekemistä älyllisyyden
kanssa. Suurimmalla osalla maailman ihmisistä elä
mä on huomattavasti paremmalla tolalla kuin heidän
isovanhemmillansa.
Aittokoskea on harmittanut, kun hän on viime vuo
sina lehdistä lukenut monien suomalaisten kulttuuri
elämän vaikuttajien haastatteluja siitä, että suomalais
ta hyvinvointiyhteiskuntaa ollaan ajamassa alas.
– Ne ovat löysiä heittoja, ilman että huolta perus
tellaan konkreettisilla faktoilla. Tuollaiset irtonaiset
heitot häiritsevät tosi paljon.
Vuoden 2018 Aittokoski työskenteli Helsingin
Sanomien tulevaisuuskirjeenvaihtajana eli hän piti
asemapaikkana Sanomataloa, mutta reissasi paljon
ympäri maailmaa ja syventyi ihmiskunnan tulevai
suuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.
– Perinteisesti olen ollut teknologian suhteen hidas
NÄKEMYKSELLISYYTTÄ

VUODEN ALUMNIT
”Maailmaa ei
pitäisi lähestyä
ongelmalähtöisesti vaan
myös myönteisessä
valossa, olematta toki
sinisilmäinen.”

2019

ulkomaantoimittaja, Valtiot. yo.
Heikki Aittokoski

2018

Gold&Green Foods yhtiön perustaja ja
teknologiajohtaja, ETT Reetta Kivelä

2017

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
tuomari, OTT h.c. Pauliine Koskelo

2016

rockmuusikko, OTK Hannu Nurmio

2015

YLEn kirjeenvaihtaja,
VTM Marja Manninen

2014 VATT:n ylijohtaja, VTT
Juhana Vartiainen

omaksuja, mutta tuo pesti pakotti uppoutumaan
tekniikkaan. Se on kiehtova maailma. Suhtaudun
insinööritaitoon kunnioituksella ja uskon, että sillä
voidaan tulevaisuudessakin parantaa koko planeetan
asukkaiden elämää.
Sen verran pesunkestävä valtiotieteilijä Aittokoski
kuitenkin on, että tekniikasta kirjoittaessaan hän ei
malta olla pohdiskelematta moraalia ja kytkemättä
kysymykseen aatehistoriallisia ulottuvuuksia. Häntä
viehättää esimerkiksi yhdysvaltalaisen teknologiahis
torioitsijan Melvin Kranzbergin lausahdus: ”Tekno
logia ei ole hyvää eikä pahaa; eikä se ole neutraalia.”
kun Alumniyhdistyksen hal
litus pyysi häntä Vuoden Alumniksi, mutta samaan
hengenvetoon hän tiedotti, ettei koskaan valmistu
nut – korostetun kohteliain sanakääntein niin, että
kaikkien osapuolten olisi ollut helppo pakittaa tilan
teesta ulos.
Yhdistystä ei valmistumattomuus kuitenkaan hait
taa. Kymmenen vuotta sitten se linjasi, että alumni
on jokainen, joka on saanut opinto-oikeuden tai tut
kimusluvan tai nimetty työtehtävään Helsingin yli
opistoon. Tämä tehtiin siksi, että esimerkiksi 1960- ja
70-luvuilla opiskelleista naisista suuri osa jätti opin
not kesken jäädessään kotiin hoitamaan lapsia. Olisi
ollut kohtuutonta jättää alumnitoiminnan ulko
puolelle heidät ja toisaalta myös ne, jotka revittiin
koulunpenkiltä töihin.
– Olen tosi iloinen tästä avarakatseisuudesta. Meitä
valmistumattomia on aikamoinen joukko.
– On mukava palata alumnina yliopiston käytäville,
mutta samalla takaraivossa pyörii ajatus, että olisiko
se gradu pitänyt kuitenkin tehdä.
AITTOKOSKI ILAHTUI,

2013

professori, FT Laura Kolbe

2012

pääjohtaja, FT Petteri Taalas

2011

komissaari, VTM Olli Rehn

2010 professori Ph.D., FK Bengt Holmström
2009 kirjailija, psykiatri, LL Claes Andersson
2007 professori, FT Pekka Himanen
2005 OTL, OTT h.c. Jacob Söderman
2004 HTL, professori, oikeushammaslääkäri
Helena Ranta
2003 piispa, TT Eero Huovinen
2002 kirjailija, FK Kaari Utrio
2001 arkkiatri, LKT Risto Pelkonen
2000 Tasavallan presidentti, OTK,
FT h.c., OTT h.c. Tarja Halonen
1999

komissaari, VTM Erkki Liikanen

1998

toimitusjohtaja, VTM, DI, MSc.
Jorma Ollila

1997

toimitusjohtaja, FT, dos. Jorma Kaimio

1996

FK, rouva Eeva Ahtisaari

1995

valtioneuvos, FL Riitta Uosukainen

1994

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

1993

SOL:n hallituksen pj, KT Liisa Joronen

1992

vuorineuvos, MTT Yrjö Pessi

1991

kansliapäällikkö, OTT Hannele Pokka

Antti Kivimäki
ALUMNIYHDISTYS | JÄSENKIRJE 2019
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TYÖHAKEMU

SH UT TE RSTO

Tervetuloa me
ille töihin,
Sinä 21- vuotia
s tohtori, jolla a
siantuntemuks
lisäksi vähintää
en
n 10 vuoden ty
ökokemus!
Sinun tulee olla
oppimiskykyin
en, kiinnostunu
sitoutunut sekä
t ja
ennen kaikkea
joustava!
Tarjoamme Sin
ulle mahdollisu
uden...

CK

S

TYÖELÄMÄN PELKO
KALVAA OPISKELIJOITA
Alumnit auttavat opiskelijoita
jakamalla omia kokemuksiaan.

M

onia opiskelijoita pelottaa siirtyä pois yli
opistolta: mitä jos työmaailmasta ei löydy
kään omaa intohimon kohdetta tai edessä
odottaa ura kaupan kassana monen vuoden koulut
tautumisen jälkeen?
Tällaisia huolia kuudennen vuoden historian
opiskelija, Alumniyhdistyksen Alumni Ambassador
-hankevastaava Sonja Sipponen kuulee jutellessaan
opiskelijoiden kanssa opiskelijajärjestöjen työelämä
tapahtumissa sekä erilaisilla messuilla.
– Työelämän pelko on krooninen ongelma keskus
takampuksen humanistisissa tieteissä, mutta huoma
sin samaa huolta myös esimerkiksi Viikissä. Opiske
lija on helposti hukassa, jos hän ei ole kohdentanut
opintojaan tiettyyn päämäärään eikä osaa sanoittaa
12
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yrityksille, miksi monialaisuus on hyvä asia.
Ylipäätään ongelma on Sipposen mukaan se, että
opiskelijat heräävät miettimään urakysymyksiä vasta
opintojen loppuvaiheilla. Sen sijaan, että he etu
käteen kysyisivät alumneilta, mitä kursseja arvostet
taisiin työelämässä, he miettivät jälkikäteen miltä
käydyt kurssit näyttävät CV:ssä ja mistä saisi puuttu
van osaamisen.
opiskelijoiden työelämätaitoja
tukeva toiminta kuten mentorointi, LinkedIn-kou
lutus ja erityisesti sen Alumni Ambassador -palvelu
tarjoaa alumnille suoran ja helpon tavan auttaa opis
kelijaa. Alumniyhdistys kanavoi kuitenkin osan opis
kelijoiden auttamisesta opiskelijajärjestöjen kautta.
ALUMNIYHDISTYKSEN

– Yhteistyössä on voimaa ja ainejärjestöissä on fik
sua porukkaa, toteaa Sipponen.
– Opiskelijajärjestöt tietävät parhaiten, millaisia
tapahtumia omille opiskelijoille kannattaa järjestää
ja milloin. Jos me Alumniyhdistyksessä yrittäisim
me järjestää työelämäpaneeleja, kävisi helposti niin,
että puhujat olisi väärin valittu, ajankohta väärä,
eikä paikalle välttämättä juuri tulisi opiskelijoita.
Niinpä opiskelijajärjestöt pikemminkin tilaavat
Alumniyhdistyksen kautta alumneja tilaisuuksiinsa
puhumaan työelämään liittyvistä teemoista. Tämä
käytäntö on osoittautunut todella tehokkaaksi, Sip
ponen sanoo.
Joillekin järjestöille toimivat parhaiten rennot kes
kustelutilaisuudet, jotkut haluavat muodollisempia
tilaisuuksia kuten paneelikeskusteluja ja jotkut läh
tevät opiskelijaryhmänsä kanssa mieluiten ekskur
sioille alumnien työpaikoille.
Työelämätilaisuuksissa nuoret kysyvät useimmi
ten sitä, mikä alumnien omissa opiskeluissa on aut
tanut heitä pääsemään nykyiseen asemaansa.
– Alumnit harvemmin vastaavat, että mikään
tietty kurssi olisi ollut ratkaiseva. Pikemminkin
tärkeitä ovat olleet yliopistolla luodut verkostot sekä
opettelu kriittiseen tarkastelutapaan ja isojen tie
tomassojen nopeaan hallintaan. Tämä on monelle
opiskelijalle huojentava tieto, Sipponen kertoo.
Keskeinen ristiriita opiskelijoiden auttamisessa
on se, että alumni pystyy helposti samaistumaan
opiskelijaan, koska hän on itse ollut sellainen. Mutta
opiskelijalle pärjäävä, vanhempi työelämätyyppi on
kuviteltavissa olevan aikahorisontin toispuolinen,
ei-samaistuttava kummajainen.
Sipposen mukaan henkinen ero kuitenkin yleensä
kapenee, kun alumni kohtaa opiskelijan ja juttelee
rennosti.
– Opiskelija tajuaa, että ennenkin oli samantyyp
pisiä bileitä tai että opinnoissa oli pakollisena sama
vaikea ja ärsyttävä kurssi.
Alumniyhdistys tarjoaa opiskelijajärjestöjen työ
elämä- ja alumnivastaaville tukea tapahtumien
järjestämiseen. Yhdistys on tottunut tapahtumajär
jestäjä, kun taas opiskelijajärjestötoimijat ovat aluksi
usein vailla kunnollisia verkostoja.
Alumniyhdistys myös järjestää syksyisin ja ke
väisin iltoja, joissa eri opiskelijajärjestöjen uudet ja
vanhat työelämä- ja alumnivastaavat voivat tavata
toisiaan ja vaihtaa kokemuksia.
– Näin tieto välittyy eteenpäin ja uusien vastaa
vien ei aina tarvitse aloittaa kaikkea nollasta.

STUDIA
GENERALIA

PELKO
Kevään 2019 luentosarjan
teemana ja pääotsikkona on
Pelko. Studia Generalia johdat
telee pelon äärelle. Pelkoa
kohti mennään rohkeasti niin
fysiologisesta, psykologisesta,
yhteiskunnallisesta kuin
historiallisestakin näkökulmasta
käsin. Tarjolla pelon anatomiaa
ja kiehtovaa kauhua turvallisesti
tieteeseen nojaten.
TIISTAISIN
5.2., 12.2., 19.2., 5.3. JA 12.3.2019
KLO 17-19
PAIKKA
Tiedekulma, Yliopistonkatu 4
JÄRJESTÄJÄ
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto.
Luentoja voi seurata myös verkossa
suorana lähetyksenä ja jälkikäteen.
LISÄTIETOA:
helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto
ALUMNIYHDISTYS | JÄSENKIRJE 2019
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linkedin.com/groups/8431519
Home

My Network

AMBASSADOR
Alumni Ambassadorit
opiskelijoiden tukena

A

lumniyhdistyksen vapaaehtoiset
Alumni Ambassadorit auttavat opis
kelijoita valmistautumaan työelä
mään oman kokemuksensa pohjalta. Alumni
Ambassador -toiminta mahdollistaa kiireisten
alumnien ja kiireisten opiskelijoiden koh
taamisen, sillä kontakti tapahtuu sähköisesti
LinkedIn-alustalla. Näin molemmat osapuo
let voivat olla yhteydessä missä ja milloin ta
hansa heille sopii.

14
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Kesän kynnyksellä moni opiskelija kaipaa
käytännöllisiä vinkkejä: miten CV kannattaisi
sanoittaa, mihin voi omalla opiskelu- ja työ
taustalla hakea kesätöihin, miten hakemuskirje
kirjoitetaan?
Oman osaamisen tunnistaminen on usein
haasteellista vasta työelämään siirtyville.
Opiskelijoilta löytyy monipuolista osaamista,
mutta ei välttämättä itseluottamusta kertoa
siitä. Alumni osaa antaa neuvoja siitä, miten

osaaminen tulisi sanoittaa niin, että rekrytoija
tunnistaa sen oikein. Luennot ja opiskelija
elämä antavat monipuolista osaamista, joka ei
hahmotu pelkästään kurssin nimestä. Ambas
sadorit voivat siis auttaa monella tavalla.
Ambassador-palvelu tavoittaa erityisesti
ujoja opiskelijoita, joilla ei ole vielä valmii
ta työelämäverkostoja. Sähköisesti tapahtuva
kohtaaminen kannustaa opiskelijoita ottamaan
yhteyttä Ambassadoreihin matalalla kynnyk
sellä. Yleensä työelämään liittyvistä asioista
puhutaan vain ystävien kesken – alumnit voi
vat kuitenkin tarjota oman näkökulmansa
avulla erittäin arvokasta tietoa ja apua työelä
mään oman sosiaalisen verkoston ulkopuolelta.
Alumni ja opiskelija eivät tunne toisiaan
entuudestaan – eikä tarvitsekaan. Alumnius
yhdistää.
Opiskelijat ovat toivoneet saavansa apua
etenkin oman alansa alumneilta, sillä heillä
on tietoa siitä, millaisiin tehtäviin opinnot
voivat valmistaa. Alumniyhdistys kannustaa
opiskelijoita poikkitieteellisiin kohtaamisiin
ennakkoluulottomasti – kuten tiedämme, on
poikkitieteellisyys voimaa työelämässä.
LinkedIn:in avulla on helppo hahmottaa
alumnien uraverkostoja.
Alumni Ambassador-toiminta on nopeam
paa ja kevyempää kuin perinteinen mento
rointi: alumni ei sitoudu mihinkään pidem
mäksi aikaa eikä häneltä vaadita tehtävään
kouluttautumista kuten mentorilta.
Ambassadoreille on kaksi vaatimusta: heillä
täytyy olla LinkedIn-profiili ja heidän täytyy
sitoutua vastaamaan saamiinsa viesteihin –
vaikka kertoa, että ei juuri nyt ehdi auttaa.
Palveluun rekisteröityneille annetaan salasana,
jonka perusteella palveluun rekisteröityneet
Ambassadorit tunnistavat opiskelijan. Opiske
lijat taas löytävät Ambassadorit Alumniyhdis
tyksen verkkosivuilta ja tunnistavat heidät
LinkedIn-profiilista löytyvästä kuvauksesta.

Jobs

Messaging

Me

HALUATKO MUKAAN
OHJELMAAN?
ALUMNI: Täytä osallistumis
lomake yhdistyksen verkko
sivuilla. Ilmoittautumisen
jälkeen saat ohjeet liittymisestä
suljettuun LinkedIn ryhmään
(voit tehdä sen heti: linkedin.
com/groups/8431519).
Saat myös ohjeet miten
osallistua. Opiskelijat ottavat
sinuun yhteyttä LinkedIn
alustaa käyttäen.

Ilmoittaudu mukaan täyttämällä liittymislomake Alumniyhdistyksen
verkkosivuilla niin pääset liittymään
suljettuun LinkedIn ryhmään. Pääset heti
verkostoitumaan alumnien kanssa ja ottamaan yhteyttä Alumni Ambassadoreihin sinulle välitettävän salasanan turvin.
OPISKELIJA:

Katso video: youtu.be/A0AWw4osvio

ALUMNIYHDISTYS | JÄSENKIRJE 2019
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KUVAT: VEIKKO SOMERPURO

AKATEEMISTA
VAPAAEHTOIS
TYÖTÄ
jäsenillä on paljon
yliopistolle hyödyllistä erityisosaamista. Yhdistyksen toimiston tehtävänä
on löytää eri toimiin sopivat osaajat.
Jokaisesta tehtävästä on olemassa
toimeksianto, työnkuvaus sekä toteuttamistapa tiimi-, pari- tai yksilötyöskentelynä. Toimeen sitoudutaan
vuodeksi 2019 ja pyynnöstä siitä saa
työtodistuksen.
Esimerkiksi vuonna 2018 yhdistyksen
jäsenet hoitivat vapaaehtoisina 900
tuntia erilaisia tehtäviä kumppanuusohjelmissa, työryhmissä, tiedekunnissa,
yhdistyksen toimistossa ja tapahtumissa. Tarjolla oli strategista suunnittelua, yritysyhteistyötä, mentorointia,
kommentointia ja luennointia sekä
kirjaamista, oikolukua ja yhteystietojen
selvitystä.

ALUMNIYHDISTYKSEN

ALUMNIT MUKANA
FUKSISEIKKAILUSSA

”L

oistava yhdistelmä hauskuutta ja hyödyllisyyttä,
LinkedInistä on hyötyä kaikille!”
Alumnit jalkautuivat jälleen tuoreiden fuksien
joukkoon 4 000 osallistujan Fuksiseikkailussa
28.9.2018. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY
keräsi opiskelijajärjestöt, yliopiston edustajat ja yh
teistyökumppanit yhteen toiminnallisille rasteille,
joilla fuksit seikkailivat ympäri Helsinkiä.
Alumnit tekivät lähimarketin kassoista myynti
tykkejä ja sijaisopettajista kasvatustieteen tähtiä
vauhdikkaalla LinkedIn Superheroes -rastilla.
Opiskelijoita heräteltiin LinkedIn-alustan tärkeään
rooliin tulevaisuuden työnhaussa – miten omia

16
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hyviä puolia voi tuoda esiin ja löytää sen oman
unelmatyön.
”Vaikka varsin leikkimielinen rasti onkin, tutustut
taa se varmasti opiskelijat hauskalla tavalla Linked
Iniin”, tiivisti eräs vapaaehtoisista.
Kahdella suorituspisteellä fuksiryhmät saivat luoda
unelmiensa LinkedIn-profiilin joko ryhmän jäsenelle
tai kokonaan kuvitteelliselle hahmolle. Alumnien
ohjauksella ryhmät loivat profiilit ja esittelivät ne roh
keasti. Pääsivätpä hahmot myös vastaamaan alumnien
tiukkoihin kysymyksiin osaamisestaankin. Rasti oli
myös suunnattu kansainvälisille opiskelijoille, joita
kävi rastilla usean joukkueen verran.

Illan aikana päästiin esimerkiksi kuulemaan kei
lasta, joka halusi ryhtyä keilapalloksi. Keilan mot
tona oli, että hän kaatuu usein, mutta nousee aina
ylös. Fuksit siis painottivat profiilissaan yritteliäi
syyttä ja peräänantamattomuutta tärkeinä ominai
suuksina.
Rastilla olivat mukana vapaaehtoisina alumneina
Anna Autere, Minna Palander-Collin, Hilkka
Karvinen, Sari Malka, Marja Pirttivaara, Saana
Söderlund ja Ville Tolvanen. Kiitos vapaaehtoisille,
rastilla riitti ääntä, naurua ja oppimista!
”Todella hauska tapahtuma ja pääsee tapaamaan eri
alojen opiskelijoita!”

ja kerro, millaista
työtä olisit valmis tekemään vapaaehtoisesti vuonna 2019 nykyisten ja
aiempien opiskelijoiden hyväksi ja
yliopiston strategisten tavoitteiden
toteuttamiseksi.

ILMOITTAUDU MUKAAN

helsinki.fi/fi/alumniyhdistys/
vapaaehtoistyo tai soita 029 412 4494
ALUMNIYHDISTYS | JÄSENKIRJE 2019
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7104

JOUKKOMME
KASVAA

6511

7 435

5544

5574

5340

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.

TÄMÄ TAULUKKO

Sukupuolijakauma 1.1.2019

4900

4400

Paikallisklubien jäsenet

34 % miehiä
66 % naisia

China Alumni Club 210

0,01 % muu

EU Alumni Club 119
Sweden Alumni Club 78

Ikäjakauma 1.1.2019

≤ 29 vuotta:

563

30–45 vuotta:

1 526

46–65 vuotta:

2 525

≥ 66 vuotta:

2 821

3600

Yhteensä 407

2450
2198

4.12.1990

2334

2228

2230

2235

2235

2250

2245

2200
2100

171

1900

1024

1112

728

1992

1993

VUODEN 2019
TAVOITE ON
8 000
JÄSENTÄ

1093

849

1991

1800

1994

1995

1996

775

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

”

MIKSI OLEN ALUMNI?

”

”

Tulin Helsingin yliopistoon vaihto-opiskelijaksi
neuvostoajan lopulla, lukuvuodeksi 1989–90,
ja valmistuttuani Tartossa maisteriksi palasin
Helsinkiin tekemään väitöskirjaa ja työskentelin
tutkijana. Asuin Helsingissä yhteensä yhdeksän
vuotta ja yliopisto tuntuu yhä kodikkaalta.
Nyt työskentelen Tarton yliopistossa
tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtajana,
mutta Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen
jäsenyyden avulla säilytän tunnelman, että
minulla on yhteys alma materiini.
Etäisyyden vuoksi en pääse käymään
Alumniyhdistyksen tapahtumissa. Sen sijaan
olen vieraillut tietojenkäsittelytieteen laitoksen
isommissa juhlissa kuten professoreiden eläköitymisjuhlissa ja laitoksen 50-vuotisjuhlassa.
Pari vuotta sitten kävin myös matemaattis-
luonnontieteellisen tiedekunnan tohtori
promootiossa – 15 vuotta tutkinnon saamisen
jälkeen. Se oli elämäni hienoimpia juhlia.
Alumniyhdistyksen sähköposteja seuraamalla voin verrata alumnitoiminnan eroja
Helsingissä ja Tartossa. Tuntuu, että Virossa
alakohtainen, pienten piirien alumnitoiminta
on säännöllisempää kuin Helsingissä, mutta
yliopiston laajuisessa toiminnassa meillä on
vielä paljon tekemistä.”
Jaak Vilo
matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
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Olin innokkaasti perustamassa
Alumniyhdistystä Helsingin yliopiston
350-vuotisjuhlavuoden lopussa. Työskentelin tuolloin yliopiston tiedottajana,
mutta siirryin pian yksityiselle puolelle
viestintätehtäviin. Olin kuusi vuotta yhdistyksen hallituksessa viestintävastaavana, koska se tarjosi luontevan väylän
jatkaa yhteyttä yliopiston kanssa.
Myöhemmin olen lähinnä vuosijuhlissa
tavannut vanhoja tuttavuuksia ja käynyt
jonkin verran kirjapiirissä.
Muutama vuosi sitten kävin viestinnän opiskelijoiden työelämä-kurssilla
kertomassa urastani. Yliopisto-opiskelu
on teoreettista (kuten pitääkin), joten
käytännön kokemukset auttavat opiskelijaa uransa suunnittelussa.
Helsingin yliopiston alumnius kulkee
myös perinteenä perheessä. Isäni opiskeli metsänhoitajaksi ja äitini biologian
ja maantieteen opettajaksi ja tyttäreni
valmistui muutama vuosi sitten oikeus
tieteellisestä. Myös isoisäni opiskeli
Keisarillisen Aleksanterin yliopiston
maanviljelys-taloudellisessa tiedekunnassa 1910-luvulla.
Katriina Palmroth-Ramm-Schmidt
valtiotieteellinen tiedekunta

”

Opiskeluaikoina toimin vilkkaasti ylioppilaskunnan kuvioissa ja
työskentelin myös kolme vuotta
HYY:n pääsihteerinä. Siksi haluan
työelämässäkin pitää yllä yhteyttä
yliopistoon ja nuorempiin polviin.
Olin Alumniyhdistyksen alkuvaiheissa mukana hallituksessa. Silloin
aluksi toiminta oli vielä hyvin pientä,
mutta onneksi yhdistys on sittemmin kasvanut jo huomattavaan
kokoluokkaan.
Olen tehnyt viestintätöitä monta
vuosikymmentä. KTTO:n alumnien
kautta olen saanut tutustua nuoriin
kansantaloustieteen opiskelijajärjestön alumni-illoissa. Se on ollut
minulle tärkeä rekrytointikanava.
Vaimoni kanssa olemme osallistuneet alumnimatkoille Eurooppaan.
Hienointa oli kulkea jokilaivalla
Tonavaa ylös ja kuunnella Laura
Kolben luentoja Habsburgien
vuosisadoista. Alumnimatkat
ovat jalostetumpaa lomailua kuin
tavalliset suomalaiset seuramatkat,
kun matkakumppanit ovat valikoitu
joukko. Mukana on valtiotieteilijöitä,
lääkäreitä ja tuomareita, ei niinkään
juomareita.”

Liityin jäseneksi viime keväänä,
kun varhaiskasvatuksen graduni
oli vielä vähän kesken. Kesällä
valmistuin ja alkusyksyllä uskaltauduin mukaan tapahtumiin. Olin rastinpitäjänä fuksiseikkailun alumnirastilla, jossa uusien opiskelijoiden
piti keksiä supersankarimainen
LinkedIn-hahmo. Kävin myös
kuulemassa Alumniyhdistyksen
tapahtumaa Yliopistosta urapolulle, jossa käsiteltiin työelämää,
urapolkuja ja työelämävinkkejä.
Lisäksi osallistuin Tätä et oppinut
koulussa -alumnijatkoille. Alumni Ambassador -palvelun kautta
olen saanut vinkkejä esimerkiksi
työnhakuun.
Teen sijaisuuksia varhais
kasvatuksessa. Kirjoittelen myös
tapahtumista ja ihmisistä Karjalalehteen. Tavoitteena on kuitenkin
tehdä jotain enemmän maisteri
koulutusta vastaavaa työtä lähi
aikoina. Alumniyhdistyksessä
haluan verkostoitua ja saada vinkkejä, miten muut ovat toimineet
vastaavassa tilanteessa.”
Saana Söderlund
kasvatustieteellinen tiedekunta

Matti Saarinen
valtiotieteellinen tiedekunta
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ALUMNIYHDISTYKSEN HALLITUS
TOIMIKAUDELLA 2019
• Yliasiamies Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto UUSI
• Eläinlääketieteen tohtori Tuula Honkanen-Buzalski
• Johtaja Antti Huhtamäki, Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela)
• Kansleri, professori Kaarle Hämeri, Helsingin yliopisto
• FT Tarja Kohila, UUSI
• HLL, MuK, oopperalaulaja Laura Leisma
• Asianajaja, OTM, FM Jukka Lång, Dittmar & Indrenius
Asianajotoimisto Oy
• Hallituksen puheenjohtaja Susanna Miekk-oja, Tracefi Oy
• FT Sole Molander, The JuicePLUS + Company ApS
• Tietokirjailija ja tiedetoimittaja Marjo T. Nurminen
• Viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Arja Suominen, Finnair
• Toimitusjohtaja Reidar Wasenius, Finnish Business Angels Network
(FiBAN)

KIRJALLISUUSPIIRI
Ma 11.2. klo 17–18
Finlandia-voittaja Olli Jalonen kertoo
Taivaanpallosta, sen taustoista ja kirjoittamisesta.
Keskustelun vetäjä: Hannu Harju. Ilmoittautuminen
yhdistyksen verkkosivuilla tai toimistolle.
Porthania, sali PI, Yliopistonkatu 3.
Ma 11.3. klo 17–18
Kirjallisuuden tehtävä ja kirjallisuus ammattina.
Keskustelijoina Antti Nylén ja Saara Turunen.
Keskustelun vetäjä: Mikko Aarne. Ilmoittautuminen
yhdistyksen verkkosivuilla tai toimistolle.
Porthania, sali PII, Yliopistonkatu 3.
Ma 8.4. klo 17–18
Kulttuurinen omiminen kaunokirjallisuudessa.
Keskustelijoina Elina Hirvonen ja Jani Saxell.
Keskustelun vetäjät: Anna-Riikka Carlson ja
Hannu Harju. Ilmoittautuminen yhdistyksen
verkkosivuilla tai toimistolle.
Porthania, sali PII, Yliopistonkatu 3.
Ma 13.5.klo 17–18
Ilmastonmuutoksen käsittely kaunokirjallisuudessa.
Keskustelijoina Emma Puikkonen, Leo Stranius
ja Ina Westman. Keskustelun vetäjä: Anna-Riikka
Carlson. Ilmoittautuminen yhdistyksen verkko
sivuilla tai toimistolle.
Porthania, sali PII, Yliopistonkatu 3.
22
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KIRJALLISUUSPIIRIN VETÄJÄT JA
OHJELMAN SUUNNITTELIJAT:
Anna-Riikka Carlson luotsaa WSOY:n
kaunokirjallisuutta ja toimii kustannustoimittajien ja kirjailijoiden työn
tukena. Kirjojen lisäksi rakkaita asioita
hänelle ovat muun muassa kansallispuistot, kirjeiden kirjoittaminen ja
keskustelut, joissa vastakkaisista näkemyksistä syntyy jotain rakentavaa.
Hannu Harju on Tammen kotimaisen
kaunokirjallisuuden kustannuspäällikkö, jonka mielestä kirjallisuus innostaa, elähdyttää, haastaa – ja voi osaltaan auttaa pelastamaan maailmaa.

ALUMNIYHDISTYKSEN VALTUUSKUNTA
TOIMIKAUDELLA 2019
• Toiminnanjohtaja Kati Myllymäki, Suomen Lääkäriliitto (pj)
• MMM Christina Gestrin (1. varapj)
• Toimialajohtaja Juha Jolkkonen, Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin
kaupunki (2. varapj)
• Apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, Maa- ja metsätalousministeriö
• Vapaa kirjoittaja ja luonnonsuojelija Heidi Andersson,
Suomen WWF:n hallitus
• Professori Seppo Honkapohja, Aalto-yliopisto
• Varatuomari Taisto Hujala, luvan saanut oikeudenkäyntiasiamies, yrittäjä
• Asiamies / johtava asiantuntija Carmela Kantor-Aaltonen, Suomen
Bioteollisuus ry ja Kemianteollisuus ry
• Hallituksen puheenjohtaja, osakas Juha Pekka Katainen,
Asianajotoimisto Krogerus Oy
• Hallitusammattilainen, OTK Kirsi Komi
• Hallitusammattilainen, varatuomari Ritva-Liisa Luomaranta,
Asianajotoimisto Borenius Oy
• Tutkimusjohtaja Mika Maliranta, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)
• Koulutusjohtaja Heljä Misukka, OAJ UUSI
• Hallituksen puheenjohtaja Leena Niemistö, Suomen Kansallisooppera
ja baletti sr ja Oopperan ja baletin tukisäätiö sr
• Johtaja Mari Pantsar, Hiilineutraali kiertotalous, Sitra
• Senior Advisor Jari Pitkälä, Bravedo Oy
• Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, Helsingin kaupunki
• Keskustakirjaston johtaja Anna-Maria Soininvaara
• Aiempi valtiosihteeri Peter Stenlund
• Myynti- ja asiakkuusjohtaja Mikko Surakka, Pharmia Oy
• Toiminnanjohtaja Tuija Talvitie, Crisis Management Initiative (CMI)
• Suurlähettiläs Teemu Tanner, Suomen suurlähetystö Pariisi
• Luontopalvelujohtaja Timo Tanninen, Metsähallitus
ALUMNIYHDISTYS | JÄSENKIRJE 2019
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VEIKKO SOMERPURO

Ylärivi vasemmalta: Mari Pantsar, Taisto Hujala, Seppo Honkapohja, Juha Jolkkonen, Sami Sarvilinna.
Alarivi vasemmalta: Kirsi Komi, Christina Gestrin, Leena Niemistö, Kati Myllymäki, Ritva-Liisa
Luomaranta, Carmela Kantor-Aaltonen

VALTUUSKUNNAN
KOKOUKSET
SIIRTYIVÄT
KAMPUKSILLE
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S

anomalehtien mielipidesivuilta saa toistuvasti
lukea – usein nimimerkin takaa – kirjoituk
sia siitä, kuinka tohtorin papereilla ei saa
kaan oman alansa töitä.
Humanistisen tiedekunnan varadekaani Paavo
Pylkkänen esitti Helsingin yliopiston alumniyhdis
tyksen valtuuskunnan tapaamisessa marraskuussa
2018 idean ongelman ratkaisemiseksi: Humanistisen
tiedekunnan väitöskirjantekijöillä on jatkossa ohjaa
jan lisäksi tukenaan ohjausryhmä – ja siihen
voitaisiin ehkä ottaa mukaan myös alumnijäsen,
eräänlainen alumnitutor. Alumnitutor auttaisi
väitösk irjantekijää luomaan suhteita työelämään ja
ehkä itsekin tunnistaisi väitöskirjantekijässä tulevan
työntekijänsä.
Valtuuskunta piti ideaa houkuttelevana. Valtuus
kunnan jäsen, Bravedon senior advisorina työsken
televä Jari Pitkälä totesi Baronassa olevan yli 2000

avointa työpaikkaa ja mainitsi sen työllistäneen viime
vuosien aikana useita satoja tohtorikoulutuksen saa
neita henkilöitä omiin ja asiakkaidensa tarpeisiin,
vakituisiin työpaikkoihin. Valtuuskunnan jäsen, ul
koministeriön entinen valtiosihteeri Peter Stenlund
piti ideaa mielenkiintoisena, kunhan yliopiston auto
nomian osalta ollaan herkkänä, alumnien takana kun
usein on hyvin vahvoja organisaatioita.
Aiemmin valtuuskunta on kokoontunut jonkun
jäsenen taustaorganisaatiossa ja kuullut silloin ko
kouksensa aluksi tai lopuksi yritysesittelyn. Tämän
vuoden syksynä käytäntöä muutettiin niin, että
kokoukset pidetään eri yliopistokampuksilla, jol
loin oppiaineiden ja tiedekuntien edustajat voivat
kokouksessa kertoa tuoreita kuulumisiaan ja esittää
Alumniyhdistykselle toiveitaan.
Ensimmäinen tällainen kokoontuminen oli syys
kuussa 2018 Meilahden kampuksella. Keskustelussa
lääketieteellisen tiedekunnan varadekaani Kari Reijula
totesi, että alumniuden lisäarvo on vielä laajalti testaa
matta lääketieteellisessä tiedekunnassa ja laajemminkin
yhteiskunnassa. Hän sanoi tiedekunnan tarvitsevan
luottamuksellisia suhteita yritysmaailmassa toimiviin
alumneihin, jotta se saisi suoraa palautetta toiminnas
taan ja vinkkejä toimintansa tehostamiseksi.
Valtuuskunnan jäsen hallitusammattilainen
Kirsi Komi toivoi, että koulutuksen kustannukset
tehtäisiin tiettäväksi opiskelijoille. Esimerkiksi
lääkärin kouluttaminen kuuden vuoden ajan
maksaa 1,5–2 miljoonaa euroa.
Tänä vuonna valtuuskunta kokoontuu kuulemaan
Viikissä bio-ja ympäristötieteellisen ja Kumpulassa

”Alumnitutor auttaisi
väitöskirjantekijää
luomaan suhteita
työelämään ja ehkä
itsekin tunnistaisi
väitöskirjantekijässä
tulevan työntekijänsä.”

matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan
kuulumisia.
Tämän jälkeen palataan taas keskustakampukselle,
jossa oppialoja on niin paljon, ettei kaikkia kannata
yrittää kuunnella kerralla. Keskustakampuksella
äneen pääsevät muun muassa oikeustieteellisen,
valtiotieteellisen ja teologisen tiedekunnan edustajat.
Nyt selvitetään myös mahdollisuutta siihen, että
Alumniyhdistyksen koko jäsenistölle järjestettäisiin
vastaavia oppiaineiden esittäytymisiä eri kampuksilla.
Näin asiasta kiinnostuneet jäsenet pääsisivät kuule
maan, kuinka opetus kehittyy ja tutkimus edistyy hei
dän omalla alallaan – alkuperäisellä tai nykyisellä – tai
kaverin alalla.

HELSINGIN YLIOPISTON
ALUMNI RY:N VUOSIKOKOUS
Torstaina 28.11.2019 klo 17–19
Porthania, sali P II, Yliopistonkatu 3
Vuosikokousmateriaali on nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla
ja toimistolla. Ilmoittaudu mukaan ja vaikuta. Kokouksen jälkeen tarjoilua.
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NUORENA SISÄÄN,
NUORENA ULOS

V

altio haluaa saada nuoret
mahdollisimman nopeasti lu
kion penkiltä yliopistoon, ja tämä
näkyy Helsingin yliopistossa pää
sykokeiden muuttumisena.
Viime keväänä pääsykokeisiin
valmistumisaikaa rajoitettiin sillä,
että pääsykoeaineisto julkistettiin
vasta kuukautta ennen kokeita ja
se oli myös aiempaa suppeampi.
Tämän oli määrä parantaa saman
kevään ylioppilaiden asemaa niin,
että he ehtivät ensin valmistautua
ylioppilaskirjoituksiin ja vielä levä
täkin ennen pääsykoeurakkaa.
– Ennakkomateriaalin supistus
oli vasta ensimmäinen askel ja isot
muutokset ovat vielä edessä, kertoo
Helsingin yliopiston opetuksen
toimialan kehitysjohtaja Susanna
Niinistö-Sivuranta.
– Jatkossa, vuonna 2020, pääväy
lä opiskelijavalinnoissa toteutetaan
niin sanottuna todistusvalintana
ja lisäksi kehitetään pääsykoetta,
jossa aineisto voidaan antaa käteen
vasta koesalissa, Niinistö-Sivu
ranta sanoo.
– Tällöin keskimäärin noin
puolet pääsee sisään suoraan
ylioppilasarvosanoillaan ja puolet
puhtaasti pääsykokeen perusteella.
Lisäksi yliopistoon voi päästä suo
rittamalla avoimessa yliopistossa tie
tyn verkkokurssin huippupisteillä.
Vielä on varhaista arvioida, pal
jonko yliopisto-opiskelijat uudis
tusten vuoksi nuorenevat, mutta
suunta on väistämätön.
– Yliopistojen rahoitusmalli
2021:n mukaan ne, jotka suorittavat
ensimmäistä tutkintoaan ja valmis
26
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ratkaisun merkitys työelämässä,
Niinistö-Sivuranta sanoo.
Toimien tuloksellisuutta on mah
dotonta suoraan osoittaa, mutta
luultavasti jotain on tehty oikein ja
suunta on hyvä. Syksyllä uutisoitiin,
että Helsingin yliopisto loikkasi si
jalta 82 sijalle 48 yliopistovertailussa,
jossa vertaillaan valmistuvien työllis
tymistä globaaleilla työmarkkinoilla.
Listan huipulla olivat yhdysvalta
laiset Harvard, Caltech ja MIT sekä
Britannian Cambridgen yliopisto.
Aalto-yliopisto oli sijalla 140.
Times Higher Educationin ti
laamassa listassa kaksi raatia, joissa
kummassakin oli noin 7000 asian
tuntijaa, otti kantaa siihen, mistä
ylipistoista heidän mielestään val
mistuivat työmarkkinakelpoisimmat
ihmiset.
Alumnit voivat pyydystää kandi
opiskelijoita yritystensä projekteihin suoraan tai urapalveluiden
kautta.
ARI AALTO

voi tulla yhä enemmän jopa vain
22-vuotiaita maistereita.
Jotta he eivät olisi työelämän
suhteen liian keltanokkia, työ
elämäopintojen määrä Iso Pyörä
-tutkinnonuudistuksessa nostettiin
kandidaatinopinnoissa kymmeneen
opintopisteeseen.
Kokonaisuus vaihtelee tiedekun
tuvat tavoiteajassa, tuottavat yliopis nittain. Yhtäällä on työelämäluen
tolle selvästi enemmän rahaa kuin
toja ja koulutusta CV:n muotoiluun,
toisen tai kolmannen tutkinnon
mutta opiskelijat osallistuvat myös
suorittaneet. Tämä ohjaa nuorten ja tutkimushankkeisiin ja saavat yrityk
sistä aitoja ongelmia ratkottavakseen,
ensikertalaisten ottamiseen tavalla
jolloin he voivat yhdistää teoreettisen
tai toisella.
Mallia ei vielä joulukuussa ollut osaamisen konkreettiseen tekemi
seen. Opiskelijat esimerkiksi mietti
hyväksytty, mutta muutoksia on
vät työhyvinvointia yrityksissä,
Niinistö-Sivurannan mukaan tu
lossa.
tuovat jonkin projektin käynnistä
misvaiheeseen nuoren sukupolven
– Toisaalta yliopistot haluavat
näkemystä tai ideoivat pelifirmalle
säilyttää ”useita reittejä yliopis
toon”, joten pääsykokeista ei koko uutta peliä.
naan luovuta.
– Uraseurantakyselyissä syste
maattisesti mainitaan geneeristen
Alumnin näkökulmasta tämä
tarkoittaa, että jatkossa yritykseen vuorovaikutustaitojen ja ongelman

ALUMNIT HARJOITTELU
PAIKKOJEN TARJOAJINA
Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä
voi olla merkittävä rooli Helsingin
yliopistosta valmistuneiden
työllistäjänä. Siksi Helsingin yliopiston
urapalvelut tiivistää pk-yritysten kanssa
tehtävää yhteistyötä vuonna 2019.

V

uonna 2012 valmistuneista Helsingin yliopiston alumneista 17 % työskenteli pienessä tai
keskisuuressa yrityksessä viisi vuotta valmistumisensa jälkeen. Pk-sektori oli vuonna 2017 yliopiston uraseurantakyselyn mukaan toiseksi suurin
työllistäjä kuntasektorin jälkeen.
Tästä syystä yliopiston urapalvelut tiivistää tänä
vuonna yhteistyötä pk-yritysten kanssa, jotta
opiskelijat tutustuisivat niihin potentiaalisina työnantajina jo opiskeluaikana. Samalla yritysten tieto
yliopisto-opiskelijoiden monipuolisesta osaamisesta lisääntyy.
Keväällä 2019 käynnistyvän Think Career -harjoitteluohjelman tavoitteena on löytää Helsingin
yliopiston opiskelijoille uusia työharjoittelu
mahdollisuuksia pk-yrityksistä ja järjestöistä.
Työharjoittelulla on parhaimmillaan suuri merkitys
opiskelijan asiantuntijuuden, työelämätaitojen
sekä urasuunnitelmien kehittymiselle. Ajoittain
opiskelijat myös löytävät pysyvämmän työpaikan
harjoittelujakson kautta. Työnantajalle Helsingin
yliopiston opiskelijat tarjoavat mahdollisuuden
saada työyhteisöön uudenlaista näkökulmaa sekä
ajankohtaista tietoa yliopistosta.
Think Career -harjoitteluohjelmassa on mukana 12 työnantajaa ja 14 harjoittelupaikkaa. Koska
suurin osa ohjelman yrityksistä palkkaa harjoittelijan ensimmäistä kertaa, tukee yliopiston urapalvelut työnantajia harjoittelijoiden rekrytoinnissa ja
ohjaamisessa.
Lue lisää yhteistyömahdollisuuksista verkko
sivuiltamme helsinki.fi/tyonantajapalvelut
ja ota yhteyttä yliopiston urapalveluihin
osoitteeseen employerservices@helsinki.fi.
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suhteita. Samalla on tarkoitus löy
tää uusia yhteistyökumppaneita.
Laitoksen johdon ja tutkijoiden
kanssa on analysoitu tiedekun
nan yritysyhteistyöpotentiaalia, ja
blogeissa kerrotaan onnistuneista
yritysyhteistyöhankkeista niin yri
tysten kuin tutkijoidenkin näkö
kulmasta.
Viime vuoden keväästä lähtien
tutkijoille on järjestetty koulutuksia
siitä, miten yritysten kanssa kannat
taa toimia esimerkiksi sopimusten
ja hinnoittelun suhteen sekä mikä
tutkimuksessa voisi yrityksiä kiin
nostaa kaupallisessa mielessä.
Tutkijoille järjestetään poikki
tieteellisiä tapaamisia tietyn

aihea lueen, kuten mikrobiomin,
ympärille. Näin tutkijat saavat käsi
tyksen siitä, ketkä muut yliopistossa
tutkivat samoja teemoja tai aiheita
toisesta näkökulmasta. Parhaim
millaan tämä mahdollistaa sen, että
tutkimusryhmät voivat paketoida
yhteisen osaamisensa konseptiksi,
johon yritysten on helppo tarttua.
Kaiken tämän pohjustuksen
lisäksi tämän vuoden keväällä jär
jestetään tilaisuus, jossa eläinlää
ketieteellisen tiedekunnan tutkijat
kertovat alan yrityksille, missä
eläinlääketieteellinen tutkimus
menee. Näin yritykset voivat löy
tää sopivia tutkijoita, joiden kanssa
tehdä yhteistyötä.

– Muutkin tiedekunnat ovat
ilmoittaneet kiinnostuksensa
tiivistää yhteistyötä elinkeinoelä
män kanssa. Kun nyt ensin tämä
vuosi pilotoidaan eläinlääketie
teellisen tiedekunnan kanssa, sen
jälkeen olemme viisaampia siinä,
mikä toimii ja mikä ei. Jatkossa
voimme sitten räätälöidä kulle
kin tiedekunnalle sille sopivan
yritysyhteistyöohjelman, Haataja
kertoo.
Yritysyhteistyö-tiimin blogi:
blogs.helsinki.fi/andaction/
Ota yhteyttä:
businessteam@helsinki.fi

Viikin kampus

ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN
TIEDEKUNTA PILOTOI
YRITYSYHTEISTYÖKOKEILUA

”K

un kansallinen rahoitus yri
tysten tutkimus- ja tuoteke
hityshankkeisiin on viime vuosina
vähentynyt, tähyää moni yritys
nyt EU:n suuntaan. Tässä yritys
ten kannattaisi olla yhteydessä
Helsingin yliopistoon, koska meil
lä on pitkä kokemus EU-hank
keista”, vinkkaa Helsingin yliopis
ton Yritysyhteistyö-tiimin vetäjä
palvelupäällikkö Maarit Haataja.
Hänen mukaansa tapaamisissa
yritysten kanssa on viime aikoi
na noussut esille kiinnostus hakea
28
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EU-rahoitusta yliopiston ja yritys
ten yhteishankkeisiin, joissa yli
opiston perustutkimusta sovellet
taisiin yritysten tuotekehityksessä.
Kotimaassa taas Finpron ja
Tekesin yhdistelmästä syntynyt
Business Finland voisi tarjota tut
kimusrahoitusta yhteishankkeille,
joissa paino on vielä enemmän
tuotekehityksen puolella.
Haatajan johtama yhdeksän
henkinen tiimi tuo yhteen yritys
maailmaa ja tutkijoita.
– Aktiivisimmista yrityksistä

otetaan yhteyttä suoraan meihin
ja kysytään, millaista heitä hyö
dyttävää tutkimusta monitieteises
tä yliopistosta voisi löytyä, Haataja
kertoo.
Kun yhteinen sävel löytyy, Haa
tajan tiimi vierailee yrityksissä tut
kijoiden kanssa kertomassa Helsin
gin yliopiston tutkimuksesta.
Eläinlääketieteellisen tiedekun
nan kanssa on menossa kokeilu,
jossa selvitetään, miten yritys
yhteistyö voisi tukea tutkimusta
sekä syventää jo olemassa olevia

NORDIC BUSINESS FORUM 2019
TÄMÄN VUODEN business- ja johtajuus
seminaarin teemana on Kasvu (Growth).
Alumniyhdistyksen Tiedekulmassa
järjestettävässä Live Stream -tilaisuudessa
voit seurata muiden alumnien ja
opiskelijoiden seurassa tapahtumassa
puhuvien, maailman arvostetuimpien
johtajien ja menestyneiden vaikuttajien
esityksiä. Puhujiin kuuluvat tänä
vuonna mm. Apple -yrityksen perustaja
Steve Wozniak sekä Oscar-palkittu

näyttelijä, ohjaaja-tuottaja, yrittäjä ja
YK:n rauhanlähettiläs George Glooney.
Ke–to 9.–10.10.2019
Tiedekulma, Yliopistonkatu 4
Rajallinen määrä paikkoja. Ilmoittaudu
mukaan Alumniyhdistyksen verkkosivuilla.
Alumniyhdistyksen ainaisjäsenille
järjestetään verkostoitumistilaisuus tapahtuman yhteydessä.

AINA
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Tietoa. Tiedettä. Ilmiöitä.
Tarinoita. Ajatuksia.
Art House -ryhmän monipuolinen kirjavalikoima nyt
jäsenetuna alumneille. Saat edun kaikista kirjoista Art
Housen verkkokaupassa käyttämällä kampanjakoodia
ALUMNI2019 sekä kirjakaupassamme Bulevardilla
näyttämällä alumniyhdistyksen jäsenkorttia. Tarjoamme
verkkokauppaostoksiin myös postikulut.

ART HOUSE

20%
ALUMNI2019

HALLITUSPAIKKOJA
TARJOLLA STARTUPEISSA

H

elsingin yliopiston omistama Helsinki Inno
vation Services (HIS) auttaa tutkijoita perus
tamaan startup-yrityksiä, joiden avulla he
voivat kaupallistaa tutkimuslöydöksensä.
– Alallaan kokeneet alumnit ovat tervetulleita
perustettavien yritysten hallitusten jäseniksi ja myös
yrittäjiksi tai yrittäjätiimin jäseniksi, sanoo HIS:in
toimitusjohtaja Jari Strandman.
Parhaillaan HIS:issä on valmistelussa yli 20 kau
pallistamisprojektia. Mikäli ne päätyvät yrityksiksi
asti, tarvitaan hallitukseen vähintään kolme jäsentä.
Yksi jäsen on yleensä tutkijoiden edustaja, toinen
taas edustaa Helsingin yliopiston rahastoja, mutta
kolmanneksi ja siitä eteenpäin tarvitaan kokeneita ja
motivoituneita ulkopuolisia henkilöitä.
VIIME VUONNA HIS:IN AVULLA PERUSTETTIIN
KOLME YRITYSTÄ

ART HOUSE jalava tietosanoma
Bulevardi 19 C, 00120 Helsinki | www.arthouse.fi | info@arthouse.fi

@ArtHouseKustantamo
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@AH_Kustantamo

@arthousekustannus

Kumpulan kampuksella perustettu Nanojet kehittää
teknologiaa, jolla 2D-mikroskooppi voidaan edul
lisesti muuttaa 3D-kuvantamisen tarpeisiin. Tämä
tuo laboratorioille huomattavia säästöjä, sillä 3D-
mikroskoopit maksavat satojatuhansia euroja mutta
2D-mikroskoopit vain noin kymmenesosan siitä.
Kumpulan kampuksella perustetun GlucoModicumin kehittämällä teknologialla verensokerin pitoi

suus voidaan mitata ilman, että iho rikotaan neulalla.
Viikin kampuksella perustettu Solubility
Company taas kehittää lääkeyhtiöille teknologiaa,
jolla lääkeaineen liukoisuuden voi mitata jo lääke
kehityksen varhaisessa vaiheessa. Varhainen tieto tuo
yrityksille suuria säästöjä: jos lääkeaineen liukoisuus
elimistöön todetaan huonoksi, se täytyy huomioida
jatkokehityksessä ja joskus jopa luopua kyseisen
lääkeaihion kehityksestä.
Lisäksi Viikissä ollaan juuri perustamassa yritys
tä, joka tuottaa mehiläisille rokotetta esikotelomätää
vastaan. Kyseessä on maailman ensimmäinen hyön
teisille suunnattu rokote.
Strandmanin mukaan maailman huippuyliopis
toissa syntyy vuosittain keskimäärin viidestä kym
meneen tällaista spinout-yhtiötä.
– Lukumäärä on pieni, mutta yritysten arvonnou
supotentiaali on todella suuri, koska kilpailukyky
syntyy huippututkimuksesta ja uusista keksinnöistä.
Esimerkiksi Valo Therapeuticsilla kehitteillä olevan
uudenlaisen syöpärokotteen kaupallinen potentiaali
voidaan laskea miljardeissa euroissa, Strandman sanoo.
Ota yhteyttä:
jari.strandman@helsinki.fi
tai +358 40 7006968
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LINDA TAMMISTO

vertailuissa. Yliopistoon kohdis
tuneet rahoituksen leikkaukset
alkavat myös vaikuttaa tuloksiin.
Eniten kehitettävää Helsingin yli
opistolla on vertailun perusteella
yhteyksissään yrityksiin ja muuhun
elinkeinoelämään. Tässä asiassa
alumnit voivat varmasti auttaa!
YKSI POHJOISMAIDEN PARHAISTA

Rankinglistojen kärjessä ovat
useimmiten pohjoisamerikka
laiset yliopistot. Vuoden 2018
Shanghai-rankingin kärkiviisik
ko oli sama kuin viime vuonna:
yhdysvaltalaiset Harvard Univer
sity ja Stanford University, britti
läinen University of Cambridge

SADAN PARHAAN JOUKOSSA

M

aailman vajaan 20 000 yli
opiston joukossa Helsingin
yliopisto sijoittuu lähes kaikis
sa rankingeissa sadan parhaan
kärkeen (top 0,5 %). Alumnien
kannattaakin tuoda opintonsa
Helsingin yliopistossa esiin niin
ansioluettelossaan kuin muissa
yhteyksissä. Helsingin yliopisto
julkaisee verkkosivuillaan
(helsinki.fi/fi/tutkimus) ajan
kohtaista tietoa meneillään ole
vasta huippututkimuksesta.
Helsingin yliopisto saavut
ti vuonna 2018 sijan 57 kansain
välisesti arvostetussa Shanghai
Academic Ranking of World Univer
sities (ARWU) yliopistovertailussa.
Toisessa kansainvälisesti arvos
tetussa vertailussa –Times Higher
Education World University Ran
kings (THE) – Helsingin yliopisto
pääsi sijalle 99 pitkälti tieteellisten
viittausten perusteella. Viiden ran
kingin keskiarvolla mitaten yliopis
ton sijoitukset laskivat, kun Kiina
ja muutamat Aasian maat jatkavat
vähittäistä nousuaan yliopisto
32
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HELSINGIN YLIOPISTON SIJOITUKSET
KESKEISISSÄ RANKINGEISSA VUOSINA 2014–2018
SHANGHAI
(ARWU)

QS

TIMES
(THE)

TAIWAN
(NTU)

US NEWS
GLOBAL
RANKING

VIIDEN
RANKINGIN
KESKIARVO

2018

57

110

99

79

92

87.4

2017

56

102

90

81

81

82.0

2016

56

91

91

71

91

80.0

2015

67

96

76

69

100

81.8

2014

73

67

103

68

101

82.2

HELSINGIN YLIOPISTON SIJOITUKSET KESKEISISSÄ RANKINGEISSA 2018
suluissa vuoden 2017 tulokset
SHANGHAI
(ARWU)

QS

TIMES
(THE)

TAIWAN
(NTU)

US NEWS
GLOBAL
RANKING

VIIDEN
RANKINGIN
KESKIARVO

MAAILMA

57 (56)

110 (102)

99 (90)

79 (81)

92 (81)

87.4 (82.0)

EUROOPPA

18 (16)

38 (35)

33 (31)

23 (25)

31 (24)

28.6 (26.2)

POHJOISMAAT

3 (3)

4 (4)

4 (3)

3 (3)

4 (3)

3.6 (3.2)

SUOMI

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

HELSINGIN YLIOPISTON SIJOITUKSET THE EMPLOYABILITY RANKINGISSA
joka kuvaa eri maiden työnantajien käsityksiä yliopistoista valmistuneiden
työmarkkinakelpoisuudesta

THE EMPLOYABILITY
RANKING

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

MUUTOS
2017–2018

103

99

91

72

70

83

48
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sekä yhdysvaltalaiset Massachusetts
Institute of Technology (MIT) ja
University of California, Berkeley.
Maailman sadan parhaan jouk
koon mahtui vain joitakin poh
joismaalaisia yliopistoja. Niistä
Helsingin yliopiston edelle sijoit
tuvat yleensä Tukholmassa toimiva
lääketieteeseen erikoistunut Karo
liininen instituutti ja Kööpenhami
nan yliopisto. Helsingin yliopiston
taakse jäivät esimerkiksi Uppsalan
yliopisto ja Oslon yliopisto.
VALMISTUNEET TYÖLLISTYVÄT
HYVIN

Times Higher Education -lehden
julkaisemassa THE Employabili
ty rankingissa Helsingin yliopis
ton sijoitus oli 48:s, parannusta
35 sijaa viime vuoteen verrattuna.
Ranking kuvaa eri maiden työn
antajien käsitystä yliopistoista val
mistuneiden työmarkkinakelpoi
suudesta. Helsingin yliopisto on
parantanut sijoitustaan vuodesta
2012 alkaen lähes joka vuosi. Poh
joismaiden keskuudessa Helsingin
yliopiston sijoitus oli nyt toinen,
viime vuonna viides.
MIHIN VERTAILUT PERUSTUVAT?

Kansainväliset yliopistovertailut
mittaavat useita tekijöitä kuten
tutkimusten laajuutta ja vaikutta
vuutta, opetuksen tasoa, yliopiston
mainetta ja sen kansainvälisyyttä.
Esimerkiksi ARWU-vertailussa
painottuu tieteellisten julkaisujen
ja viittausten lisäksi myös yliopis
ton alumnien saamien Nobel-pal
kintojen ja matematiikan alalla
jaettavien Fieldsin mitalien määrä.
THE-vertailu keskittyy puolestaan
opetuksen maineeseen, tohtorintut
kintojen määrään ja tutkimukseen
laajemmin. Vuoden 2011 Alumni
Bengt Holmströmille vuonna
2016 myönnetystä Nobel-palkin
nosta Helsingin yliopisto saa jat
kossakin lisäpisteitä vertailuissa.

JÄSENKYSELYN
TULOKSET

A

lumniyhdistys tekee säännöllisesti mielipidekyselyitä
ymmärtääkseen paremmin alumnien näkemyksiä ja
mielipiteitä kysymyksissä, jotka koskevat Helsingin yliopistoa,
jäsenyyttä ja ajankohtaisia tapahtumia sekä havaitakseen
trendejä asenteissa. Laaja jäsenkysely on viiden vuoden välein
tehtävä kansainvälisesti verrannollinen kysely, joka toteutettiin
kesä-syyskuussa 2016.
Kyselyyn vastasi kaikkiaan 2 653 alumnia (43 % tuolloisista
jäsenistä). Yhdistys on soveltanut Net Promoter Score (NPS)
menetelmää kaikissa kyselyissään vuodesta 2015. Tutkimuksen
tulokset osoittavat, että alumnien parissa Helsingin yliopiston
NPS on +64 ja Alumniyhdistyksen +47, mikä on korkea tulos.
NPS skaala on -100 – +100.

• 88% alumneista on ylpeitä tutkinnostaan
• 84% kokee suhteen yliopistoon myönteisenä tai
hyvin myönteisenä
• Yhdistyksen katsotaan olevan paljon tai hyvin
paljon sitoutunut sen 2017–2020 strategisiin
arvoihin; näkemyksellinen, hyödyllinen, innostava
ja sivistävä.
• Yhdistystä pidetään erittäin aktiivisena, moni
puolisena ja kiinnostavana ja sen viestintää pidetään tehokkaana. Yhdistyksen brändi on vahva.
• Iästä riippumatta olivat kaikki vastaajat kiinnostuneita muidenkin kuin oman alan tutkimuksesta ja
tieteestä.
• Kolme tärkeintä tiedonlähdettä yliopistosta
ovat alumneille Yliopisto-lehti, sanomalehdet ja
Alumniyhdistys. Nuorten alumnien osalta myös
sosiaalinen media.
• Kysyimme myös, mihin painopistealueisiin yliopiston rehtorin tulisi keskittyä. Avoimissa vastauksissa esiintyvät erityisesti seuraavat aiheet: kansainvälistyminen, tutkimuksen laadun ja opetuksen
arvostus, tiedeyhteisön hyvinvointi sekä tieteen
merkityksen puolestapuhujana toimiminen.
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VEIKKO SOMERPURO

KANSAINVÄLISET SPARRAAJAT
Ulkomaalaisten opiskelijoiden suurin
hyöty on siinä, että he kirittävät yliopistoa
ja sen opetusta parempiin suorituksiin.

H

elsingin yliopiston maiste
rivaiheen opiskelijoista on
ulkomaalaisia seitsemän
prosenttia.
– Luku on pieni, kun ajattelee
Helsingin yliopiston hyvää mai
netta ulkomailla ja sijoittumis
ta kansainvälisissä rankingeissa
sadan joukkoon, sanoo asiantun
tija Esko Koponen Helsingin
yliopiston opetuksen strategisista
palveluista.
Osin lukua selittää se, että
valtakunnan ykkösyliopistossa on
paljon omaan kieleen ja kulttuu
34
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riin sidoksissa olevia aineita ja
toisaalta siellä myös koulutetaan
paljon tarkkarajaiseen ammattiin,
kuten opettajaksi tai hammas
lääkäriksi.
– Joka tapauksessa seitsemän
prosenttia on vähän kansainväli
sesti verrattuna ja jopa verrattuna
suomalaisiin yliopistoihin. EU- ja
ETA-alueen ulkopuolisilta opis
kelijoilta alettiin periä lukuvuosi
maksuja syksystä 2017 alkaen, ja se
vähensi odotetusti kansainvälisten
opiskelijoiden kokonaismäärää.
Koulutusohjelmissa mitaten

tilanne näyttää valoisammalta.
Nykyään yliopistolla opiskellaan
ensin kandidaatiksi kolmivuoti
sessa ohjelmassa ja sitten maiste
riksi kaksivuotisessa ohjelmassa.
Maisteriohjelmista 34 on kan
sainvälisiä eli hieman yli puolet ja
näissä kansainvälisissä ohjelmis
sa on ulkomaalaisia opiskelijoita
30 prosenttia. Eniten ohjelmia on
luonnontieteissä ja biotieteissä eli
Kumpulan ja Viikin kampuksilla,
vähemmän keskustassa.
Suomalaisille opiskelijoille oh
jelmat ovat erityisen hyödyllisiä,

koska ne tarjoavat helpon väylän
”kotikansainvälistymiseen”. Ope
tuskieli on englanti ja eri maista
tulevat opiskelijat tuovat taustansa
ansiosta uusia näkökulmia.
Tämä on suomalaisnuorelle
matalan kynnyksen kansainvälis
tymistä sikäli, että maisteri
ohjelmista vain osa on täysin
englanninkielisiä. Osassa opetus
on englanniksi, mutta tentit ja
esimerkiksi gradun saa suorittaa
suomeksi tai ruotsiksi.
Kansainväliset opiskelijat myös
sparraavat opetusta pelkällä ole
massaolollaan.
– Osa opiskelijoista maksaa
opinnoistaan, ja heidän on käy
tännössä pakko valmistua määrä
ajassa. Se voi ryhdistää opetusta ja
luoda positiivista ryhmäpainetta
suomalaisillekin opiskelijoille,
Koponen sanoo.
– Kansainvälisten opiskelijoiden
läsnäolo myös pakottaa opettajat
miettimään uusiksi opetusmeto
dinsa ja -sisältönsä. He eivät voi
olettaa, että kaikki opiskelijat ovat
käyneet kandidaattivaiheessa
samat kurssit.
Koponen mieluusti korostaa
tätä kansainvälisistä opiskelijoista
tulevaa epäsuoraa sparraushyötyä
opetukselle.

– Yliopiston pitää perustella
päätöksensä yhteiskunnalle kestä
västi ja pitävästi. Kansainvälisten
maisteriopiskelijoiden ottoa ei
voida perustella vain sillä, että he
valmistuttuaan jäisivät Suomeen
asiantuntijatehtäviin.
Koposen mukaan suurin osa
kv-opiskelijoista haluaisi työllis
tyä Suomeen valmistumisensa
jälkeen. Ongelma on se, että julki
nen sektori ja yritykset eivät liiem
mälti valitse töihin tai harjoittelu
ohjelmiin nuoria, jotka eivät taida
suomea.
– Työnantajat voisivat pohtia,
kannattaisiko sittenkin rekrytä
asiantuntija, joka koulutus
substanssinsa lisäksi pystyisi
luomaan suhteita kotimaahansa,
Koponen toivoo.
– Toki ymmärrän etenkin
pk-yritysten varovaisuuden. Jokai
nen rekrytointi on paitsi mahdol
lisuus myös riski ja kustannus.
Kansainvälisestä maisterista on
vaikeampi arvioida kuin suomalai
sesta, tuoko hän työympäristöön
yrityksen toivoman lisäarvon.
Yksi mahdollisuus on se, että
työnantajat yhdessä ponnistele
vat kv-osaajien rekrytoinnin hy
väksi. Yliopistossa taas on juuri
perustettu UH Talent Hub, joka

kokoaa yhteen kv-opiskelijoiden
työllistymisestä kiinnostuneet ta
hot. Yliopisto tekee myös tiivistä
yhteistyötä Helsingin kaupungin
kanssa.
Alumniyhdistys ja Urapalvelut
ovat myös perustaneet verkoston
kansainvälisille opiskelijoille ja
alumneille, jotka toivovat saavansa
tai ovat jo saaneet työpaikan
Suomesta. Verkostoituminen ja
tiedonvälitys tunnetusti tukevat
hyvin työllistymistä.
Koponen kehottaa alumneja
olemaan yhteydessä Helsingin
yliopiston kansainvälisiin
maisteriohjelmiin ja kertomaan,
millaisia taitoja he kansainvälisiltä
opiskelijoilta toivovat ja millaisia
projektitöitä heillä olisi valmistu
neille tarjolla.
– Toisaalta eihän aivokierron
kannalta sekään ole huono asia,
että opiskelijat tulevat tänne kah
deksi vuodeksi maisteriohjelmaan
ja palaavat kotimaahansa tai siir
tyvät kolmanteen maahan – aivan
samoin kuin suomalaisetkin opis
kelijat tekevät, Koponen sanoo.
– Arvonsa on silläkin, että Suo
messa opiskelleet kv-opiskelijat
etenevät merkittäviin tehtäviin
taloudessa tai yhteiskunnassa omis
sa kotimaissaan, kuten itsenäisen
Namibian ensimmäinen terveysmi
nisteri ja varapresidentiksi kohon
nut Nickey Iyambo sekä Espanjan
Ciudadanos-puolueen puheenjoh
taja Albert Rivera. Iyambo aloitti
Helsingin yliopistossa valtiotieteel
lisessä, mutta siirtyi lääketieteel
liseen tiedekuntaan ja valmistui
lääkäriksi. Rivera oli Helsingin yli
opistossa Erasmus-vaihdossa vuosi
tuhannen alussa.
Antti Kivimäki

Tietoa kansainvälisistä
maisteriohjelmista:
helsinki.fi/fi/opiskelijaksi
helsinki.fi/en/admissions
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EU ALUMNI CLUB
perustettu Brysselissä toimiva
EU Alumni Club rakentaa yliopistosta mielikuvaa
vahvana kansainvälisenä toimijana ja tarjoaa alumnien asiantuntemusta sekä yliopiston että muiden
alumnien käyttöön.
Brysselin seudulla asuu paljon etenkin EU:ssa toimivia suomalaisia, joilla on paljon annettavaa paitsi
yliopistolle myös toisilleen.
– Etenkin EU-tehtävissä verkostot ovat välttämätön osa työnkuvaa. Yliopistolaisten kanssa tapahtuvan verkostoitumisen hyöty ja lisäarvo on merkittävä
ja se riittäisi jo itsessään syyksi olla mukana toiminnassa, klubin puheenjohtaja Saara Harjula toteaa.
SYYSKUUSSA 2017

– Itse koen tärkeäksi olla mukana brändäämässä
Helsingin yliopistoa Brysselissä ja houkuttelemassa
niin parhaita opiskelijoita, tutkijoita kuin muitakin
työntekijöitä yliopistoon.

CHINA ALUMNI CLUB
paikallisklubeista
on Pekingissä toimiva China Alumni Club. Sen
tapahtumiin on parhaimmillaan osallistunut liki
150 alumnia ja kiinalaisessa sosiaalisen median
palvelussa Wechatissa klubilla on 230 seuraajaa.
Kasvunvaraakin on, sillä Kiinassa on yli 1 800
Helsingin yliopiston alumnia. Myös Helsinkiin
tulevien opiskelijoiden määrän toivotaan kasvavan ja tutkimusyhteistyön kiinalaisten yliopistojen
kanssa lisääntyvän.
Helsingin yliopistolla on Kiinassa hyvä maine
tutkijoiden parissa, mutta opiskelijoista harva
tietää siitä.
–Alumnien ja esimerkiksi vaihto-opiskelijoiden
kertomukset auttavat edistämään Helsingin
yliopiston mainetta, China Alumni Clubin pää
sihteeri Li Ying kertoo.
Ying on itse opiskellut Helsingin yliopistossa ja
opettaa nyt suomen kieltä ja kulttuuria sekä toimii Suomen ja Pohjoismaiden tutkimuskeskusten
päällikkönä Beijing Foreign Studies -yliopistossa.

SUURIN ALUMNIYHDISTYKSEN

SWEDEN ALUMNI CLUB
sitoo toisiinsa paitsi historia myös Itämeri. Itämeren ylittäminen tuntuu
kuitenkin olevan helpompaa länteen kuin itään
mentäessä. Tämä näkyy niin opiskelijoiden
kuin tutkijoidenkin liikkuvuudessa: Ruotsiin
päin on enemmän tunkua kuin sieltä Suomeen.
Tätä epäsuhtaa tasoittamaan perustettiin Sweden Alumni Club Tukholmaan 2017.
– Kohta kolmenkymmenen vuoden kokemus Ruotsista on näyttänyt tarpeen lisätä
tietoa ja tuntemusta Suomesta monella alalla.
Uskon, että paikallisklubilla on tässä paljon
tehtävää, klubin puheenjohtaja Kate Sevón
kertoo.
– Tavoitteemme on olla Helsingin yliopiston
paikallisia suurlähettiläitä Ruotsissa ja levittää
tietoa akateemisesta Suomesta, Helsingin
yliopistosta ja mahdollisuuksista opiskella
Helsingissä – myös ruotsin kielellä, mistä
monet eivät tiedä.
RUOTSIA JA SUOMEA

KANSAINVÄLISIÄ
ALUMNIVERKOSTOJA
VAIKUTA PAIKALLISESTI ASUINPAIKASTA RIIPPUMATTA

H

elsingin yliopiston alumneja on kaikissa maail
man kolkissa, mutta löytävätkö nämä alumnit
toisensa? Alumniyhdistyksen paikallisklubit muodos
tavat helminauhan, joka sitoo eri maiden ja kaupun
kien alumnit toisiinsa ja Helsingin yliopistoon. Klubi
en jäsenet ovat parhaita lähettiläitä levittämään tietoa
Helsingin yliopistosta paikallisissa verkostoissa – niin
opiskelijoille, yrityksille kuin muiden yliopistojen tut
kijoillekin.
Paikallisklubeihin kuuluu yhteensä yli 400 jäsentä
ja määrä kasvaa koko ajan.
36
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Klubit järjestävät toimintansa itsenäisesti, mutta
Alumniyhdistys tarjoaa niille vankan selkänojan.
Yhdistys ja yliopisto ovat tukeneet ensimmäisten
tilaisuuksien järjestämistä, auttaneet löytämään
alumneja paikallisesti ja luoneet klubeille säännöt.
Paikallisklubeilla on yliopistolle suuri merkitys
ja samalla ne on tarkoitettu alumnien omaan ver
kostoitumiseen. Niissä alumnit voivat solmia uusia
ystävyyksiä ja elvyttää vanhoja, pitää yllä suomen
kielen taitoa tai luoda uusia liiketoimintamahdolli
suuksia.
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ALUMNIMATKAT
– SEIKKAILU JOLLA ON TARKOITUS
Ikimuistoisia kokemuksia alumnien ja
akateemisten asiantuntijoiden seurassa.

EGYPTI JA FARAOIDEN NIILI
merkittävimmät nähtävyydet
alumniristeilyllä Kairosta Luxoriin ja Assuaniin
14.–22.2.2020. Koe Egyptin elämän virta, jolla
faraot purjehtivat tuhansia vuosia ennen ajan
laskun alkua. Matkan asiantuntijaluennoitsijana
toimii professori Jaakko Frösén.
Matkamme aluksi tutustumme Kairoon ja
sen ympäristöön, vierailemme pyramideilla ja
NÄE NIILIN

ihailemme Egyptiläisen museon kokoelmia.
Kairon ulkopuolella, Egyptin maaseudulla,
käymme Sakkaran ja Dahshurin kiehtovalla
hauta-alueella ja Luxorissa Karnakin temppelis
sä. Sen jälkeen lähdemme Niilin viiden tähden
jokiristeilylle, jonka aikana näemme kuuluisia
nähtävyyksiä kuten Edfun Horus-temppelin
ja Assuanin padon.

IRAN – KORKEAKULTTUURIA JA PYHIINVAELTAJIA
PARIISI – YLIOPISTOKAUPUNKI
on erittäin ranskalainen pää
kaupunki, se on samalla ympäri maailmaa tullei
den opiskelijoiden ja opettajien globaali kohtaamis
paikka. Historian, taiteen, kirjallisuuden, muodin ja
gastronomian ohella lukuisilla korkeakoululaitoksil
la ja yliopistoilla on ja on aina ollut merkittävä osa
pariisilaisessa elämänmenossa. Pariisi on ollut myös
suomalaisille tärkeä opinahjo kautta aikojen. Alumni
yhdistys tekee ainutlaatuisen matkan Pariisiin
11.–15.9.2019 ja 18.–22.9.2019. Matka on suunnitel
tu yhdessä filosofian tohtori Kristina Rankin kanssa,
joka toimii matkan asiantuntijaluennoitsijana.
VAIKKAKIN PARIISI
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Matkalla koemme vasemman rannan intel
lektuellin ilmapiiriin ja tutustumme eri korkea
koululaitoksiin (Sorbonne, Collège de France,
École Normale Supérieure, École Nationale d'Ad
ministration ja École de Guerre). Vierailemme mm.
Sorbonnen perinteisessä yliopistossa ja teemme
useita kaupunkikävelyjä. Tapaamme kiinnostavia
niin suomalaisia kuin ranskalaisia opiskelijoita,
professoreita ja muita toimijoita. Matkaan kuu
luu yhteiset illalliset klassisissa ravintoloissa sekä
mahdollisuus nauttia kaupungin rikkaasta kult
tuuritarjonnasta.

SEURAA PYHIINVAELTAJIEN jalanjälkiä ja tutki
vanhan Persian historiaa ja uuden Iranin henkeä
29.10.–6.11.2019. Matkalla tähän ikivanhaan
maahan näemme upeita moskeijoita, pieniä
vuoristokyliä ja värikkäitä puutarhoja. Matkalle
osallistuu asiantuntijaluennoitsija. Vierailemme
Isfahanissa joka on Safavidien myyttinen kaupun
ki, Shirazin puutarha- ja runoilijakaupungissa ja
Teheranin yliopistossa. Yliopiston historia ulottuu
yli kahdentuhannen vuoden taakse. Uskonnon
ohella yliopistossa opetettiin matematiikkaa, tähti
tiedettä, lääketiedettä, kirjallisuutta, biologiaa,
fysiikkaa ja kemiaa.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut sähköpostitse matkatoimisto Axtoursille,
alumni@axtours.fi. Lisätietoa puhelimitse numerosta 040 483 4950.
ALUMNIYHDISTYS | JÄSENKIRJE 2019
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kon
sertoi Helsingin yliopiston juhlasalissa
kamarimusiikkikokoonpanossa kahtena
keväisenä lauantaina. Konserttien teema
on Pietari–Pariisi, säveltäjäystävyyksiä
yli rajojen. Konsertissa kuullaan musiik
kia mm. Debussylta, Stravinskylta,
Tšaikovskilta ja Saint-Saënsilta.
Yliopiston juhlasali oli HKO:n kotisali
vuodesta 1882 vuoteen 1971.
Alumneille on varattu 100 lippua,
paikat ovat numeroimattomat. Alumni
lipun hinta on 12€ (norm. 15€). Liput
lunastetaan omatoimisesti koodilla
ALUMNI Ticketmasterin myyntipisteistä 11.3.2019 mennessä. Lipun hintaan
lisätään Ticketmasterin toimituskulut.
Lippuja voi varata numerosta
0600 10 800 (1,98 euroa/min+pvm).
Tiedustelut: helsinki.philharmonic@
hel.fi ja 09 3102 2710.
HELSINGIN KAUPUNGINORKESTERI

Ke 27.3.2019 klo 19
Medusan huone
Q-teatteri, Tunturikatu 16
MEDUSAN HUONE on fragmentaarinen teatteriesitys, joka on
saanut innoituksensa Medusan myytistä. Medusa oli kreikkalaisen mytologian mukaan kaunis nuori neito, jonka Poseidon
vietteli ja raiskasi. Rangaistukseksi tapahtuneesta Medusa
muutettiin kammottavaksi hirviöksi, jolla oli käärmetukka.
Esitys on hienovarainen ja unenomainen kuvaus sukupuoleen
liittyvästä vallasta ja hiljentämisen kulttuurin käytännöistä.
Teos tarkastelee aiheitaan musiikkia ja visuaalista kerrontaa
apunaan käyttäen. Esitys jatkaa ohjaaja ja käsikirjoittaja
Saara Turusen aiemmasta teatteriteoksesta Tavallisuuden
aave tuttua näyttämökieltä ja esittämisen tapaa.
Rooleissa: Elina Knihtilä, Tommi Korpela, Katja Küttner,
Aksinja Lommi ja Ylermi Rajamaa
Ennen esitystä Saara Turunen kertoo yhdistyksen jäsenille
teoksesta. Ennakko-ohjelma järjestetään klo 18.
Alumneille on varattu 100 lippua. Lipun hinta on 35€ ja se
sisältää ennakko-ohjelman. Liput lunastetaan omatoimisesti
5.3.2019 mennessä Q-teatterin toimistolta, Tunturikatu 16 C,
p. 09-4542 1333 (avoinna ti–pe klo 11–15). Käytä varausnumeroa 606892628.
Halutessasi voit saada liput myös laskulla soittamalla Q:n
lipunmyyntiin, Q-teatterin laskutuslisä on 5€/tilaus. Liput voi
lunastaa myös Tiketin toimipisteistä. Lipun hinta Tiketistä
noudettuna on toimitusmaksun kanssa 37,50€/lippu.

Ti 2.4.2019 klo 19
Japanin filharmoninen orkesteri
Helsingin Musiikkitalo, konserttisali
Mannerheimintie 13 A
tekee
ensivierailunsa Suomeen 2.4.2019 Suomen
ja Japanin välisten diplomaattisuhteiden
100 -vuotisjuhlan kunniaksi.
Konsertin johtaa ylikapellimestari Pietari
Inkinen, solistina BBC:n Vuoden Nuori
Solisti 2016 ja kaksinkertainen Classic BRIT
Awards -palkinnon voittaja sellotaiteilija
Sheku Kanneh-Mason, joka soitti itsensä
suuren yleisön sydämiin Britannian viimeisimmissä kuninkaallisissa häissä.
Ennen esitystä on alumneille järjestetty
ennakko-ohjelma illan esiintyjistä ja ohjelmasta.
Alumneille on varattu 100 lippua.
Lipun hinta on 65€, kun se lunastetaan
Musiikkitalon lipunmyynnistä ja se sisältää
ennakko-ohjelman. Ticketmasterin lipunmyynnissä lipun hintaan lisätään toimituskulut. Liput lunastetaan omatoimisesti
6.3.2019 mennessä. Käytä varauskoodia
14377633. Lippua ei voi lunastaa verkosta.

JAPANIN FILHARMONINEN ORKESTERI

HELSINGIN BAROKKIORKESTERIN Matteus-passio
on kevään tapaus. Johann Sebastian Bachin
passiot ovat kuuluneet helsinkiläisten pääsiäiseen vuodesta 1921 lähtien. Esitykset sijoittuvat lähes poikkeuksetta kirkkoihin – johtihan
Bach itse passiot Leipzigin kirkoissa. Helsingin
Barokkiorkesterin Matteus-passio tulee kuitenkin soimaan Helsingin Musiikkitalon konserttisalissa. Kun kristinuskon visuaaliset symbolit
poistuvat kuulijan näkökentästä, avautuu uusia
mahdollisuuksia pohtia suhdettaan tähän
länsimaisen taidemusiikin mestariteokseen.
Ennen esitystä Márta Schmidt kertoo orkesterista ja sen jälkeen Aapo Häkkinen puolestaan kertoo teoksesta. Ennakko-ohjelma järjestetään Musiikkitalon Terassilämpiössä klo 15.
Alumneille on varattu 80 lippua. Liput
lunastetaan omatoimisesti 8.3.2019 mennessä
Ticketmasterin verkkokaupasta, jonka osoite
löytyy yhdistyksen verkkosivuilta helsinki.fi/
fi/alumniyhdistys. Lipun hinta 37€ sisältää
Terassilämpiön tilaisuuden.

MICHAEL ZAPF

La 23.3.2019 klo 18
Pietari–Pariisi,
säveltäjäystävyyksiä yli rajojen
HKO, Yliopiston juhlasali,
Aleksanterinkatu 5

LARS BORGES

KULTTUURITREFFIT

Su 14.4.2019 klo 16
Matteus-passio, BWV 244
Helsingin Musiikkitalo, konserttisali
Mannerheimintie 13 A

Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista yhdistyksen verkkosivuilla tai toimistolle.
Näin voimme tiedottaa osallistujille mahdollisista ohjelmamuutoksista.
Katso koko ohjelmatarjonta kotisivuiltamme: helsinki.fi/fi/alumniyhdistys
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ALUMNIGOLF
TIETEEN JA KÄYTÄNNÖN KOHTAAMISPAIKKA

A

lumniGolf V pelattiin 31.5.2018 Hirsalan
kentällä Kirkkonummella. Onnistunut
kelin valinta takasi erinomaisen pelipäivän.
Sateen sijasta saimme kisata auringon paisteessa.
AlumniGolf V oli 48 kisailijan kanssa tähänasti
sista suurin osallistujamäärältään. Parikilpailun
parin valinta aiheutti pientä vipinää caddiemas
terin toimistossa, mutta lopulta kaikki parit saa
tiin sopuisasti muodostettua. Pääkilpailuna oli
henkilökohtainen pistebogey täysin tasoituksin.
Lisäksi pelattiin kaksihenkisin joukkuein best
ball -kisa. Erikoiskisoina oli lähimmäksi lippuaja suorin draivi.
Perinteistä poiketen kisa käytiin toiseen ker
taan samalla Hirsalan kentällä. Sopivan matkan
päässä on vielä monta kenttää ja katsomme taas
ensi kerralla mistä löytyy seuraavan Alumni
Golfin kisapaikka. Kisan jälkeen nautittiin
klubin ravintoloitsijan kattama herkullinen
buffet-lounas viinin tai oluen kera. Jälkipelit
käytiin iloisella mielellä muistellen onnistumisia
kisan tuoksinassa. Tasoitukset näyttivät tulos
luettelon mukaan olevan kohdallaan.

kiertopalkintoon sai nel
jäntenä nimensä Timo Kauppinen, joka pelasi
34 pistettä. Kisa oli kyllä tosi tiukka, pisteen
välein seurasivat Ira Leväaho, Arto Ojala,
Joanna Kuusela ja Paavo Pitkänen. Tässä
olivat kaikki palkitut, neljäs ja viides sija mää
räytyivät viimeisten reikien tulosten mukaan.
Erikoiskilpailuissa lähimmäksi lippua löi Anu
Kekki 9,23 metrin etäisyydelle. Suorimman
draivin löi Markku Lahtinen, etäisyyttä väy
län keskiviivaan oli 71 cm. Mainittakoon, että
kentällä oli keskiviivaa osoittava viiva toisella
kin väylällä ja kahden pelaajaan draivit löytyivät
viivalta. Suorat draivit jäivät näin vain tulosta
IKUISESTI KIERTÄVÄÄN

parantaviksi. Joukkue best ball -kisan voittivat
pari Kirsti Varis – Pekka Vähätalo 38 pisteellä.
Ilman tasoitusta eli scratch-tulos oli 93 lyöntiä ja
sen pelasi Heikki Hervonen. Parhaat palkittiin
ja loput palkinnot arvottiin paikalla olleiden ki
saan osallistuneiden kesken.
Nils-Henrik ”Nisse” Wasenius
esitti toivomuksen, että tulevaisuudessa käytäi
siin lisäkisa 70 vuotiaiden kesken – tänä vuonna
70 vuotta täyttävät ja vanhemmat.
Lisäkisa pelataan pääkilpailun ohessa lyhem
mällä kentällä käyttäen slope-tasoituksia, jolloin
tulokset ovat yhdenvertaisia huolimatta siitä, että
lisäkisa pelataan lyhemmällä kentällä kuin pää
kisa. Pelattavat tii-paikat määrätään yhdessä pai
kallissääntöjen kanssa, kun pelikenttä on valittu.
Keskustelujen päätteeksi Wasenius lupasi lahjoit
ta kiertopalkinnon, Nissen Maljan tähän kisaan.
JÄLKIPELEISSÄ

ALUMNIKAUPPA.FI
Alumniyhdistyksellä on oma verkko
kauppa. Myynnissä on alumnituotteita
kuten tapahtumalippuja, alumnipinssejä,
haalarimerkkejä, viinilaseja ja adresseja.
Sähköiset tuotteet, kuten tapahtuma
liput, lähetetään tilauksen jälkeen
sähköpostiisi. Muut tuotteet ovat
noudettavissa Alumniyhdistyksen
toimistolta.
Katso noutoajat alumnikaupasta
oston yhteydessä.

ALUMNIPINSSI
10€

SAT SAPIENTI
Jaakko Suomela

SAMPPANJA-

Yhdistyksen golf-vastaava

LASI / 6 KPL

Tietojenkäsittelytieteen alumni

69€

AlumniGolfiin osallistui niin alumneja
kuin yliopiston henkilökuntaa.
LYYRA

ALUMNIGOLF VI
TI 28.5.2019
Syömme yhteisen lounaan
pelin jälkeen.
Ilmoittaudu mukaan
ja osta pelipaikka:
alumnikauppa.fi

ADRESSI
30€

ALUMNIKANGASK ASSI
5€

KARTAT TOTUUDEN
JÄLKEISENÄ AIKANA

N

iin kauan kuin ihmiset ovat esittäneet ympäröivää
maailmaansa kartoilla on karttoja käytetty myös
informaatiovaikuttamisen ja vallankäytön välineenä.
Karttojen avulla on luotu ja vahvistettu kansallista
identiteettiä, merkitty valtapiirejä sekä demonisoitu
vihollisia.
Valtamedia ja sosiaalinen media ovat visuaalisten
aineistojen suuria hyödyntäjiä. Niissä kartoilla viestimi
nen on noussut uudelleen keskeiseksi informaatiovai
kuttamisen välineeksi ennen kaikkea siksi, että visuaa
lisesti korkeatasoisia karttoja on totuttu pitämään liki
tieteellisinä dokumentteina, vaikka todellisuudessa ne
usein kertovat vain kertojansa tarinaa. Lisäksi globaa
lien, helppokäyttöisten ja ilmaisten jakelukanavien
myötä myös tiedon tuottamisen demokratisoituminen
on muuttanut peruuttamattomasti vallankäytön ase
telmia. Totuuden jälkeisenä aikana karttojen tekemisen
ja erityisesti lukemisen taito nousee arvoon, jota emme
vielä kymmenen vuotta sitten osanneet nähdä.
Ajankohtaisesta aiheesta keskustelevat Maanmittaus
laitoksen Paikkatietokeskuksen Geoinformatiikan ja
kartografian osastolta osastonjohtaja, professori Juha
Oksanen ja vanhempi tutkija Pyry Kettunen.
Oksanen on Suomen Kartografisen Seuran puheen
johtaja ja Kettunen hallituksen jäsen.
TORSTAINA 4.4.2019
KLO 17–19
Metsätalo, sali 1
Unioninkatu 40
Ilmoittaudu mukaan
Alumniyhdistyksen verkkosivuilla.
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Harvardin alumnien kulkue syyskuussa
1836. Kuvan on piirtänyt Harvardin
rehtorina 1829–1845 toimineen Josiah
Qincyn tytär Eliza Susan Quincy 1836.

200 VUOTTA
ALUMNITOIMINTAA
Alumniyhdistyksen toiminnanjohtaja Pia Österman
tutkii väitöskirjassaan alumnien osallistumista alma
materinsa elämään seitsemässä yliopistossa – ja
kerää samalla vanhan ja uuden mantereen parhaita
toimintamalleja Suomessa sovellettavaksi.

P

ia Österman on luonteel
taan aamuihminen, mutta
pari viime vuotta hän on
ollut sitä erityisesti. Arkisin hän
herää hieman ennen viittä ja kir
joittaa väitöskirjaansa alumnitoi
minnasta. Tutkimusala on niin
ajankohtainen, että joskus aamun
tutkimustyön parhaita havaintoja
sovelletaan jo samana päivänä.
Historian alan väitöskirjassaan
Österman vertailee alumnitoimin
taa liki 180 vuoden ajalta seitse
mässä yliopistossa – erityisesti
alumnien aktiivista osallistumista
yliopiston toiminnan kehittämi
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seen ja sen asioiden edistämiseen.
Tutkittavat yliopistot ovat Har
vard ja Penn State (Yhdysvallat),
Toronto (Kanada), Cambridge
(Britannia), Wien (Itävalta), Upp
sala (Ruotsi) ja tietenkin Helsingin
yliopisto. Niillä on paljon yhteistä.
– Kaikki ovat yli sata vuotta
vanhoja, maailman parhaiden
joukkoon sijoittuvia monitieteisiä
ja yli kymmenentuhannen opiske
lijan tutkimusyliopistoja.
HISTORIA UNOHTUU HELPOSTI

Österman on vieraillut jo kuudessa
yliopistossa – Toronto on vielä

käymättä. Hänen on määrä
väitellä vuonna 2020.
Osana tutkimustyötä hän
haastattelee alumniyhdistysten
ja alumnitoimistojen aktiiveja ja
työntekijöitä eri vuosikymmeniltä,
alumnitoiminnan ammattilaisia
ja toteuttajia sekä yliopiston eri
toimialojen edustajia. Kaikkien
tutkimuskohteiden arkistot ovat
myös tulleet tutuiksi.
– Jos haastateltava toistaa kolme
kertaa, että jokin muutos alumni
toiminnassa on mennyt ongel
mitta ja riidatta, asia kannattaa
ehdottomasti tarkastaa arkistosta.
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Pöytäkirjoissa kun ovat säilyneet
eriävät mielipiteet ja äänestykset.
Aina kyse ei ole ristiriitojen lakai
susta maton alle. Tällä hetkellä
asioista vastaavat henkilöt eivät
välttämättä tiedä, millaista toiminta
oli kymmenen tai sata vuotta sitten.
Alumnitoimintaa ja sen historiaa on
tutkittu hämmästyttävän vähän, kun
ottaa huomioon sen vaikuttavuuden.
– Jokainen alumnisukupolvi ajat
telee tekevänsä jotain aivan uutta
esimerkiksi silloin kun osallistutaan
opetuksen kehittämiseen tai aute
taan yliopistoa varainhankinnassa.
Kun Massachusettsin osavaltio
vähensi silloisen Harvard Collegen
rahoitusta 1840- ja 1860-luvuilla,
alumnit aloittivat kiivaan poliit
tisen lobbauksen ja rahoittivat
myös itse uusia rakennuksia ja
professuureja. Vuonna 1840 he or
ganisoituvat alumniyhdistykseksi
nimeltään The Harvard Alumni
Association. Nykyään sillä on
yli 300 000 jäsentä, ja se on yksi
maailman suurimmista alumni
yhdistyksistä.
JO ANTIIKIN AIKANA
ME ALUMNIT ...

Jo Platonilla oli alumneja, joihin
hän viittasi sanoilla alumnus

disciplinae meae, ja kautta yliopis
tojen historian ovat aiemmat opis
kelijat liikehtineet niiden läheisyy
dessä ja käytävillä. Sanan alumni
moderni käyttö alkoi 1800-luvun
alussa Yhdysvalloissa.
Maailman ensimmäinen viral
linen alumniyhdistys perustettiin
kriisitilanteessa. Vuonna 1821 pieni
Williams College -taideyliopis
to Willliamstownin pikkukau
pungissa Massachusettsin luoteis
kulmalla uhkasi kuolla, kun sen
johto ja useat professorit suun
nittelivat yliopiston siirtämistä
perustaakseen uuden yliopiston
vilkkaampaan paikkaan. He ajat
telivat, että alueella ei riitä oppilas
pohjaa taideyliopistolle.
Kuultuaan tästä ryhmä Williams
Collegen vanhoja opiskelijoita laittoi
paikallislehteen ilmoituksen kut
suen koolle kaikki alumnit keskus
telemaan asiasta. Kutsu kuului:
”The meeting is notified at the request
of a number of gentlemen, educated at
the institution, who are desirous that
the true state of the college be known
to the alumni.”
Kokouksessa päätettiin toimista
yliopiston pelastamiseksi: paikallis
poliitikkoihin kohdistetaan vai
kutustyötä rahoituksen turvaami

seksi. Rahaa hankittiin myös omin
keinoin ja koulutusta kehitetään
edelleen.
– Osana operaatiota alumnit
huomasivat, että oli mielenkiintoista
ja kivaa kokoontua yhteen ja että
toiminta oli järkevä organisoida
yhdistysmuotoon.
Alumnien aktiivisuuden ansiosta
yliopisto saatiin pelastettua, vaikka
osa professoreista siirtyikin muualle
ja perusti yliopiston, joka nykyään
tunnetaan nimellä Amherst
College.
AIKAHORISONTTI LYHYT
JA IKUINEN

Ylipäätään Yhdysvallat on hyvä
paikka ottaa oppia. Alumni
toiminta on siellä niin vanhaa, että
voidaan nähdä pitkiä kehityskaaria
ja tunnistaa, minkälainen toiminta
on ollut tuloksekasta.
– Monet hyödyt korostuvat ja
ovat todennettavissa vasta pitkällä
aikavälillä. Monesti niin pitkällä,
että näitä kaaria ei vielä Pohjois
maista löydy.
Esimerkiksi Penn State Universi
tyn alumniyhdistyksen 1940luvulla toimeenpaneman ainais
jäsenyyskampanjan voidaan nyt
2010-luvulla todeta ylläpitäneen

alumnitoiminnan vakaata taloutta
yli puoli vuosisataa ja tuottaneen
merkittävän pääoman, jonka
ansiosta toimintaa voidaan yhä
kehittää nyt ja tulevaisuudessa.
– Alumnitoiminnassa aika
horisontti on usein samanaikai
sesti lyhyt ja ikuinen, aivan kuten
yliopistojen ja tutkimuksenkin.
Väitöskirjassaan Österman jä
sentää alumnitoiminnan perus
lainalaisuuksia ja rakentaa syy–
seuraus -ketjua kartoittavan
historiallisen mallin. Hän vertai
lee sen avulla erilaisten alumni
toiminnan ponnisteluiden vaiku
tusta yliopiston menestykseen.
– Hyödynnän Bertelsmann-
säätiön IOOI-metodia (input–
output–outcome–impact). Olen
tiettävästi ensimmäinen, joka tekee
tämänlaista väitöskirjaa. Yleisesti
ajatellaan, että alumnitoimintaa ra
pakon eri puolilla tai edes eri mais
sa on liian vaikeaa tai mahdotonta
vertailla, koska instituutiot ja nii
den lähtökohdat ovat niin erilaisia.
Österman on kuitenkin löytä
nyt eri paikkojen alumnitoimin
nasta paljon samankaltaisuuksia ja
lainalaisuuksia.
– Jonkin ponnistuksen menes
tys toki riippuu monesta tekijästä
ja yksittäisen tekijän vaikutusta on
vaikea tarkasti määrittää. Toisaalta
tutkimukseni pitkä historiallinen
aikajänne mahdollistaa syy–seu
raus -ketjujen tunnistamisen. On
ilmeistä, että jos alumnit ponnis
televat systemaattisesti ja pitkäjän
teisesti alma materinsa hyväksi,
vaikutus on väistämätön ja suuri.
VALMIITA TUOTTEITA
SUUNNITTELUPÖYDÄLLE

Alumnitoiminta on organisoitu
Östermanin tutkimissa yliopis
toissa hyvin eri tavoin.
Cambridgessa toimintaa ei voi
ymmärtää ilman, että tuntee yli
opiston college-rakennetta ja sikä
46

ALUMNIYHDISTYS | JÄSENKIRJE 2019

läistä alumnitoimintaa. Uppsalassa
taas huomio kiinnittyy erityisesti
osakuntien senioriyhdistysten
alumnitoimintaan. Penn Statessa
puolestaan toimii yli 200 000
jäsenen alumniyhdistys yliopiston
tukena.
Harvardissa alumnitoiminta on
niin kokonaisvaltaista, että on liki
mahdotonta puhua alumnitoimin
nasta yliopistosta erillisenä. Alum
nit johtavat yliopistoa ja alumni
toimintaa on kaikkialla. Alumnit
muun muassa auttavat haastattele
maan kaikki opiskelemaan pyrki
vät. Hakemuksia on yli 36 000 ja
paikkoja vain 16 000, joten apu on
tarpeen.
Harvard Alumni Associationin
johtaja Philip Lovejoy kertoo hei
dän luottavan ja tukeutuvan täysin
alumnien vapaaehtoistyön varaan.
Hän kuvaa Harvardin alumnitoi
mintaa aitona demokratiana, jossa
ihmiset osallistuvat niin usein ja
antavat aikaansa ja osaamistaan
niin paljon kuin itse haluavat.
”The alumni have made Harvard
a better place”, hän totesi Öster
manille lokakuussa Bostonissa.
Harvardin Executive Boardissa
istunut suomalainen Harvardin
alumni Kalle Heikkinen on järjes
tänyt Östermanille korkean tason
tapaamisia ja auttanut tulkitse
maan yliopiston alumnitoimintaa.
– Harvardia on tärkeä ymmär
tää, sillä vasta sitä kautta voidaan
ryhtyä keskustelemaan, voivatko
alumnit osallistua liikaa.
– Tutkimukseni tavoite on tuo
da suunnittelupöydälle valmiita
tuotteita ja esittää niitä ratkaisuja
ja tuloksia, joita on tehty ja toteu
tettu muun muassa Cambridges
sä ja Harvardissa. Tämän tiedon
avulla voimme Pohjoismaissa
tehdä jättiharppauksia alumnitoi
minnassa juuri nyt, kun alumni
toiminta on valtavassa kasvussa
Euroopassa ja Aasiassa.

Suomalaisen alumnitoiminnan
keskeinen piirre on Östermanin
mukaan se, että siinä halutaan koh
data ihminen pikemminkin nykyi
sen aikuisen työminänsä kuin opis
kelijaminänsä kautta. Näin alumnit
voivat olla hyödyksi esimerkiksi
mentoreina ja asiantuntijoina.
– Kaikki nämä kymmenet
tuhannet fiksut alumnit elävät
vahvasti nykyhetkessä ja katsovat
tulevaan. He havaitsevat uudet
trendit nopeammin kuin yliopisto-
organisaatio. Esimerkiksi elin
ikäisen oppimisen tarve, uudet
sähköiset viestintätavat ja verkko-
oppiminen ovat heille tuttua jo
pitkältä ajalta.
TEHOKASTA ALTRUISMIA

Östermanin mukaan alumnit ajat
televat usein toimenpiteiden vai
kuttavuutta. Heille on tärkeää, että
heidän neljän tunnin vapaaehtois
panoksellaan on mahdollisimman
suuri hyöty. Alumnit toteuttavat
siis sitä, mitä filosofi Peter Singer
kutsuu efektiiviseksi altruismiksi.
Järjen ja todisteperäisen tiedon
avulla yritetään löytää tehokkain
tapa parantaa maailmaa. Periaatet
ta hyödyntää muiden muassa Bill
ja Melinda Gatesin säätiö.
– Myös alumnitoiminnassa tulee
todentaa vaikuttavuus ja vertailla
eri vaikuttavuuksia, tutkia mikä on
tehokkain tapa saavuttaa loppu
tulos ja mikä taas on yliopiston
tavoitteiden näkökulmasta turhaa
toimintaa, Österman sanoo.
Vastaus ei ole niin itsestään sel
vä kuin voisi kuvitella. Harvardin
homecoming-perinne on jo yli 170
vuotta vanha ja silti sitä pidetään
yhtenä Harvardin tehokkaimpana
alumnitoiminnan muotona.
– Alumnitoiminnassa yksilö
suorituksilla on ratkaiseva merki
tys. Alumnit ovat #fiksuaporukkaa.
Antti Kivimäki
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ALUMNIRYHMÄT

A

lumniryhmät ovat yliopiston aiempien
opiskelijoiden perustamia oppiala- tai aihe
kohtaisia ryhmiä, jotka toimivat itsenäisesti tai
osana Helsingin yliopiston alumniyhdistystä.
Ryhmä voi muodostua tiettyä oppiainetta opis
kelleista, kuten kansantaloustieteen tai teologian
alumnit, tietyllä vuosikurssilla opiskelleista tai tie
tystä aiheesta kiinnostuneista alumneista, kuten
naistutkimuksen, promootion tai Helsingin yli
opistomuseon ystävät. Ryhmä voi olla rekisteröity
tai rekisteröimätön yhteisö. Alumniyhdistyksen
jäsenet voivat liittyä ryhmiin jäsenmaksun suorit
tamisen yhteydessä.
helsinki.fi/fi/alumniyhdistys/alumniryhmat

HELSINGIN
YLIOPISTOMUSEON
YSTÄVÄT (HYMY)
HYMY kokoaa yhteen alumneja,
jotka ovat kiinnostuneita Hel
singin yliopistomuseosta ja sen
tukemisesta. Kaikki alumnit
ovat lämpimästi tervetulleita
mukaan HYMY:n toimintaan.
Ryhmässä on noin 120 jäsentä.

HISTORIA-ALUMNIT/
HISTORIA-ALUMNER

RYHMÄN

MUKAAN? Ryhmään voi liittyä kuka
tahansa Helsingin yliopistossa tai
HEBIOT -koulutusohjelmassa bio
tekniikkaa opiskellut. Ei jäsenmaksua.

KRISTIINAN
YSTÄVÄT
ystävät kantaa Hel
singin yliopiston ensimmäisen
naistutkimusyksikön Kristiina-
instituutin nimeä ja kokoaa
yhteen nais- ja sukupuolentutki
musta opiskelleita, opettaneita ja
alan kehitykseen vaikuttaneita
ja siitä kiinnostuneita alumneja.
Ryhmässä on noin 100 jäsentä.
KRISTIINAN

MUKAAN? Kristiinan ystävät on
Alumniyhdistyksen ryhmä ja toimii sen tuella. Ei jäsenmaksua.
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KANSANTALOUSTIETEEN
ALUMNIT HELSINGIN
YLIOPISTOSSA RY

MUKAAN? HYMY on Alumni
yhdistyksen ryhmä ja toimii
sen tuella. Ei jäsenmaksua.

BIOTEKNIIKAN ALUMNIT

tarkoitus on ylläpitää biotek
niikan alumnien välistä yhteydenpitoa ja
tukea opiskelijoita tarjoamalla tilaisuuk
sia alumnien kokemusten kuulemiseen
ja kontaktien luomiseen. Yhdistys järjes
tää tapaamisia ja illanviettoja yhteyksien
luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Ryhmässä
on noin 80 jäsentä.

Alumnisitsit
Helsingissä.

HISTORIA-ALUMNIT/HISTORIA-

on marraskuussa 2015
perustettu yhdistys, jonka tarkoituk
sena on edistää Helsingin yliopiston
humanistisessa tiedekunnassa histo
ria-aineita opiskelleiden keskinäistä
yhteydenpitoa ja verkostoitumista.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
järjestää jäsenilleen tapaamisia sekä
yhteistoimintaa historian oppiainei
den ja opiskelijajärjestöjen kanssa.
ALUMNER

MUKAAN? Uusilta jäseniltä peritään
5 euron liittymismaksu. Maksu
tiedot lähetetään, kun yhdistyksen hallitus on käsitellyt jäseneksi
hyväksymisen.

KANSANTALOUSTIETEESTÄ valmistuneet
alumnit ovat järjestäytyneet yhdistyk
seksi, jonka tarkoituksena on ylläpitää
Helsingin yliopiston kansantaloustieteen
alumnien ja taloustieteen oppiaineen vä
lisiä suhteita ja kehittää toimintamuoto
ja, joilla noita suhteita voidaan ylläpitää.
Sen tavoitteena on myös vahvistaa ja
seurata taloustieteen oppiaineen toimin
tojen kehittymistä. Yhdistys kehittää
myös toimintamuotoja, jotka tuke
vat Helsingin yliopiston taloustieteen
oppiaineen toiminnan yleistavoitteita
opetusta, tutkimusta ja yhteiskunnallis
ta vaikuttamista harjoittavana yliopiston
yksikkönä. Yhdistyksellä on noin 250
jäsentä.
MUKAAN? Jos haluat olla sekä Kansan
taloustieteen alumnit Helsingin
yliopistossa ry:n että Alumniyhdistyksen jäsen vuonna 2019, voit maksaa
kaksoisjäsenmaksun 48€, joka sisältää
kummankin yhdistyksen jäsenmaksun.
Säästät 8€.
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HYY-SENIORIT RY
tarkoituksena on olla Hel
singin yliopiston ylioppilaskunnan, sen
puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien,
hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden
sekä HYY Yhtymän hallituksen ja toimi
henkilöiden tehtävissä toimineiden yh
dyssiteenä. Senioriyhdistyksen jäseneksi
voivat liittyä yllä mainituissa tehtävissä
toimineet tai muuten aktiivisesti HYY:n
toiminnassa mukana olleet henkilöt.
Yhdistyksellä on noin 100 jäsentä.

JUUS O KOIVI STO

YHDISTYKSEN

TKT-ALUMNI RY
tietojen
käsittelytieteen alumnitoiminta
käynnistyi syksyllä 2008, kun joukko
entisiä opiskelijoita järjestäytyi alumniyhdistykseksi TKO-älyn 20-vuotis
juhlan yhteydessä Vanhalla ylioppilas
talolla 22.11.2008.
TKT-alumni ry:n tarkoituksena
on koota yhteen Helsingin yliopiston
tietojenkäsittelytieteen (aiemmin
tietojenkäsittelyopin) entisiä opiske
lijoita, tarjota mahdollisuus heidän
keskinäiseen verkostoitumiseensa sekä
edistää alumnien, opettajien, opiske
lijoiden ja tutkijoiden välistä yhteis
työtä. Alumnitoiminnasta on hyötyä
kaikille osapuolille sekä laajemmin
koko yhteiskunnalle!
Yhdistyksellä on aktiivista alum
nien välistä toimintaa joka kuukausi
sekä myös laajemmalle kohderyhmälle
suunnattua toimintaa, kuten yleisö
tilaisuuksia sekä mentorointia, jota
järjestetään yhteistyössä yliopiston
kanssa.
HELSINGIN YLIOPISTON

MUKAAN? Yhdistyksen jäseneksi
voivat liittyä kaikki Helsingin yliopistossa tietojenkäsittelytiedettä
opiskelleet henkilöt, jotka kokevat
itsensä alumniksi. Myös henkilökunta on tervetullut mukaan verkostoon. Yhdistyksen jäsenyys on
ilmainen! TKT-alumni ry on sopinut
yhteistyöstä Alumniyhdistyksen
kanssa.
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Filosofisen tiedekunnan
promootiotanssiaiset 2017.

PROMOOTION YSTÄVÄT

MUKAAN? Jos haluat olla sekä HYY
Seniorit ry:n että Alumniyhdistyksen jäsen vuonna 2019, voit maksaa kaksoisjäsenmaksun 48€, joka sisältää sekä
Alumniyhdistyksen että HYY Seniorit
ry:n jäsenmaksun. Säästät 8€.

jotka ovat toimineet Helsingin yli
opiston promootiotoimikuntien jäsenenä,
promootioiden officianttina tai airuena ovat
tervetulleita liittymään ryhmään.
Ryhmän jäsenille tiedotetaan säännöllisesti
promootioihin liittyvistä asioista. Lisäksi ryh
mäläisillä on mahdollisuus jakaa osaamistaan
tuleville promootiotoimikunnille. Ryhmässä
on noin 140 jäsentä, jotka tavoittaa helpoiten
Facebook-ryhmästä Promootion ystävät.
Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen
piirissä laaditun hakemuksen johdosta mais
teripromootioperinne on liitetty kansalliseen
elävän kulttuuriperinnön luetteloon. Luette
loon liittäminen on tunnustus promootiope
rinteen merkitykselle ja ainutlaatuisuudelle.
Luettelo liittyy UNESCO:n aineettoman
kulttuuriperinnön suojelemisen yleissopi
mukseen, ja tältä listalta opetus- ja kulttuuri
ministeriö ehdottaa kohteita kansainväliseen
aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

HELSINGIN YLIOPISTON
PROFESSORIEN
PUOLISOT RY
tarkoituksena on järjes
tää esitelmätilaisuuksia, tutustumis
käyntejä ja retkiä, tutustuttaa profes
sorien puolisoita toisiinsa sekä toimia
Helsingin yliopiston ja sitä lähellä ole
vien yhteisöjen parhaaksi. Yhdistys on
perustanut Helsingin yliopistoon oman
nimikkorahastonsa, josta tuetaan vam
maisia opiskelijoita stipendein vuosit
tain. Yhdistyksellä on noin 130 jäsentä.
Jäsenet ovat tervetulleita tapahtumiin
avec.
YHDISTYKSEN

KAIKKI,

MUKAAN? Promootion ystävät on Alumniyhdistyksen ryhmä ja toimii sen tuella. Ei
jäsenmaksua.

Jos haluat olla sekä Professorien puolisot ry:n että Alumniyhdistyksen jäsen vuonna 2019, voit
maksaa kaksoisjäsenmaksun 48€,
joka sisältää sekä Alumniyhdistyksen
että Professorien puolisot ry:n jäsen
maksun. Säästät 8€.
MUKAAN?

Professoreiden puolisot
kevätretki 2018.
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voi liittyä kuka tahansa
Helsingin yliopiston voimistelulaitok
sella opiskellut voimistelunopettaja.
Ryhmän tarkoituksena on ylläpitää
Voimistelulaitoksella opiskelleiden
alumnien välistä yhteydenpitoa ja tuo
da esille Helsingin yliopiston voimis
telulaitoksella tehdyn työn merkitystä
koko suomalaiselle liikuntakasvatuk
selle sekä korostaa liikunta- ja terveys
kasvatuksen merkitystä hyvinvoinnille.
Ryhmässä on noin 50 jäsentä.
RYHMÄÄN

MUKAAN?

Voimistelulaitosryhmä on Alumniyhdistyksen ryhmä
ja toimii sen tuella.
Ei jäsenmaksua.

SOC&KOMS VÄNNER R.F.
är en sammanhållande länk
mellan nuvarande och tidigare studerande,
nuvarande och tidigare personal vid Svenska
social- och kommunalhögskolan vid Helsing
fors universitet, samt övriga personer som om
fattar föreningens syfte. Föreningen anordnar
flera evenemang årligen.
FÖRENINGEN

Medlemsavgiften till
Soc&koms vänner är 20 €. Ifall du vill vara
medlem i både Soc&Koms vänner r.f. och
Alumnföreningen vid Helsingfors universitet, kan du betala ett dubbelmedlemskap
på 48 €, vilket inkluderar medlemsavgiften
för såväl Alumnföreningens som Soc&Koms
vänner r.f. Du sparar 8 €.

HUR BLIR JAG MEDLEM?

SNÄF ALUMNER
SNÄF alumner är till för personer, som har
varit aktiva i Svenska Nationer och Ämnes
föreningar (SNÄf) delegationsgrupp och/eller
styrelse.

TEOLOGIAN
ALUMNIT RY
tarkoituksena on koota
yhteen HY:n teologisessa tiedekunnassa
opiskelleita alumneja. Yhdistys ylläpitää
yhteyksiä alumnien välillä sekä alum
nien, tiedekunnan ja opiskelijoiden kes
ken. Yhdistyksellä on yli 60 jäsentä.
YHDISTYKSEN

Jos haluat olla sekä Teo
logian alumnit ry:n että Helsingin
yliopiston alumniyhdistyksen jäsen
vuonna 2019, voit maksaa kaksoisjäsenmaksun 41€, joka sisältää sekä
Alumniyhdistyksen että Teologian
alumnit ry:n jäsenmaksun. Säästät 10€.
MUKAAN?

52

ALUMNIYHDISTYS | JÄSENKIRJE 2019

GÖRAN SCHILDT

VOIMISTELULAITOSRYHMÄ

SNÄf alumner är en
del av Alumnföreningen vid Helsingfors
universitet och fungerar med dess stöd.
Ingen tilläggsavgift utöver medlems
avgiften för Alumnföreningen.

FÖRELÄSNINGSSERIEN

MOBILITET PÅ MEDELHAVET
UNDER ANTIKEN

M

edelhavsområdet har genom historien varit
en viktig länk mellan människor, idéer och
varor, samma fenomen, tankar och former upp
repar sig inom områdets olika kulturer, de lånas
vidare och återföds.

Onsdag 2.10 kl. 17 Professor
emeritus Paavo Castrén,
Den grekiska och feniciska
koloniseringen av Medelhavsområdet

HUR BLIR JAG MEDLEM?

En gång talade man om Vårt hav, Mare Nostrum.
Havet var det förbindande elementet. ”Vi” levde på
alla kuster kring detta hav, ” de andra” vid andra
hav. Nu talar man om Medelhavet, havet som ligger
mellan många länder och folk, havet som skiljer.
Göran Schildt i Medelhav
(Wahlström&Widstrand 1955)

Med temat Mobilitet på Medelhavet under antiken vill vi se på hur idéer och folk rörde sig längs
med kusterna och på havet. Genom att studera det
ta vill vi öka förståelsen för hur, det vi idag kallar
för, den europeiska kulturtraditionen uppstod tack
vare det gemensamma och sammanbindande havet.
Denna föreläsningsserie är ett samarbete mellan
Christine och Göran Schildts stiftelse och Helsingfors
universitets alumnförening. Den sträcker sig över två
terminer, hösten 2019 och våren 2020.

Onsdag 16.10 kl. 17 Professor
Mika Kajava, Antiikin olympialaiset
liikkuvuuden moottorina
Torsdag 31.10 kl. 17
FD Kristian Göransson, Direktör
för Svenska institutet i Rom,
Sicilien som grekisk koloni
Torsdag 21.11. kl. 17 Professor Arja
Karivieri, Direktör för Finlands Rom
institut, Mobiliteten i hamnstäderna
Ostia och Portus
Rätt till ändringar förbehålles.
Anmäl dig på Alumnföreningens
hemsida eller till kontoret.
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Jäsenetuna -25 % kaikista SKS:n kirjoista
verkkokaupassa ja kirjakauppa Tiedekirjassa

JÄSENEDUILLA HYÖTYÄ

Historiaa
ja elämäkertoja
RSO konserttilippuja – säästä 10 %

Kansanperinnettä
ja mytologiaa

Radion sinfoniaorkesteri on Yleisradion orkesteri, jonka tehtävänä on tuottaa ja edistää suomalaista
musiikkikulttuuria. RSO tekee yhdistyksen jäsenille vuosittain vaihtuvia tarjouksia. Jäsenetuna saat
kevään 2019 konserttien normaalihintaisista kertalipuista 10 % alennuksen. Kertalippujen hinnat ovat
32€ / 27€ / 22€ (16.1. & 17.1. 42€ / 37€ / 32€). Konserttiohjelma löytyy RSO:n verkkosivuilta ja yhdistyksen jäsenetusivuilta. Lippuja voi ostaa Ticketmasterin myyntipisteistä, jolloin lipun hintaan lisätään
palvelumaksu 3–3,50€ / lippu. Musiikkitalon lipunmyynnissä ei veloiteta palvelumaksua. Näytä kassalla
sähköistä tai paperista jäsenkorttia hyödyntääksesi etua.

Kulttuuria, kieliä
ja kirjallisuutta
SKS:n julkaisut
– säästä jopa 10€/kirja

Alennuksen saat verkkokaupastamme sekä kirjakauppa Tiedekirjasta
Saat alennuksen SKS:n
verkkokaupasta käyttämällä
ostoskorissa koodin
ALUMNIETU. Yli 60 euron
tilaukset ilman postikuluja.
www.finlit.fi/kirjat
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Kirjakauppa Tiedekirjassa saat alennuksen näyttämällä kassalla Alumniyhdistyksen jäsenkorttia. Palvelevasta
pienestä kirjakaupasta löydät Helsingin kiinnostavimman kirjavalikoiman.
Snellmaninkatu 13, Helsinki
www.tiedekirja.fi

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) on Suomen suurin
humanistisen tieto- ja tiedekirjallisuuden kustantaja, joka
julkaisee vuosittain noin 60 uutta teosta suomen kielen ja
suomalaisen kirjallisuuden, perinteen ja historian aloilta.
Alumniyhdistyksen jäsenenä saat SKS:n normaalihintaisista kirjoista 25 %:n alennuksen kirjakauppa Tiedekirjassa
(Snellmaninkatu 13, Helsinki) ja SKS:n verkkokaupassa. Kirja
kauppa Tiedekirjassa saat alennuksen esittämällä Alumni
yhdistyksen jäsenkortin. SKS:n verkkokaupassa saat alennuksen käyttämällä ostoskori-sivulla koodin ALUMNIETU.

Talouslehti Forum
– säästä 46€
Forum on ainoa ruotsinkielinen liikkeenjohdon ja elinkeinoelämän talouslehti
Suomessa. Jäsenetuna saat 50 % alennuksen koko vuoden tilauksesta. Erikoistarjous sisältää 10 numeroa alumnihintaan
50€ (norm. 96€). Tilaus tehdään Alumni
yhdistyksen verkkosivuilla helsinki.fi/fi/
alumniyhdistys/jasenedut. Hyödynnä etu
syöttämällä tilauslomakkeen alareunaan
alennuskoodi ”Alumnföreningen vid HU”.
ALUMNIYHDISTYS | JÄSENKIRJE 2019
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Yliopisto-lehti – säästä 14€
Yliopisto on tiedelehti kaikille Helsingin yliopistosta. Se esittelee viimeisimmät tutkimukset, ajattomimmat analyysit, tietävimmät tutkijat ja ihastuttavimmat ilmiöt. Jäsenetuna saat Yliopisto-lehden
vuosikerran (10 numeroa) digitaalisena näköislehtenä sekä tammikuun numeron kotiin kannettuna
36€ jäsenmaksulla. Koko painetun vuosikerran (arvo 50€) saat kotiisi 4€:n lisämaksulla (valitse
jäsenmaksu 40€). Yhdistyksen jäsenyys on edullisin tapa saada Yliopisto-lehden vuosikerta.

Art House -ryhmän kirjat
– säästä jopa 20€/kirja

Pullo samppanjaa Kämpin
baarissa – säästä 25€

Art House -ryhmään kuuluvat kirjankustantamot
Art House, Kustannus Jalava ja Tietosanoma
julkaisevat kirjallisuutta yhteiskunnan, harrasteiden, tieteen, historian ja kulttuurin alueilta sekä
ammatti- ja oppikirjallisuutta. Jäsenetuna saat
kaikista Art House -ryhmän kirjoista 20 % alennuksen Art Housen verkkokaupassa arthouse.fi sekä
kustantamon omassa kirjakaupassa (Bulevardi 19 C,
00120 Helsinki). Lisäetuna tarjoamme postikulut
verkkokauppaostoksissa. Teemme vuoden aikana
myös erikoistarjouksia alumneille suunnatuissa eri
tapahtumissa. Näistä saat lisätietoa alumniyhdistyksen kautta. Verkkokaupassa saat edun käyttämällä
ostoskorin yhteydessä kampanjakoodia
ALUMNI2019. Tapahtumissa ja Bulevardin kirja
kaupassa saat alennuksen näyttämällä Alumni
yhdistyksen jäsenkorttia.

Legendaarisessa Hotel Kämpissä vietti aikaansa
moni Helsingin yliopiston professori, opiskelija
ja alumni muun muassa Eero Erkko, Akseli
Gallen-Kallela, Jean Sibelius, Juhani Aho ja
Kaarlo Ståhlberg. Alumniyhdistyksen yhteistyökumppanina Hotel Kämp tarjoaa Alumni
yhdistyksen jäsenille koko vuoden 2019
legendaarisessa Kämp Baarissa pullon talon
samppanjaa Ruinart Champagne Brut hintaan
110€ (norm. 135€) tai laseittain (12cl) 18€ (norm.
22€). Etu on voimassa 1.1.2019–30.12.2019.
Etu on käytettävissä kertaluontoisesti jokaisen
baarivierailun yhteydessä (1 pullo / lasillinen /
alumni / vierailu). Etu on lunastettavissa
näyttämällä Alumniyhdistyksen jäsenkorttia
tilauksen yhteydessä.
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UniCafe-lounas – säästä päivittäin yli 3€
Opiskelijoiden omistama UniCafe on vuosikymmenet varmistanut, että jokaiselle opiskelijalle on tarjolla
terveellistä ruokaa edullisesti. Jäsenetuna saat lounaan henkilökuntahintaan 5,70–7,20€ (norm. 8,80–9,50€)
kaikissa UniCafe-ravintoloissa. Monipuolinen lounas sisältää pääruoan lisäksi juoman, leipäpöydän ja lisäke
salaatit. Lounaaseen kuuluu myös kahvi/tee, jälkiruoka tai hedelmä. UniCafe Ylioppilasaukiossa voit valita
myös Bistro-vaihtoehdon 8,70€ (norm 9,00€), joka sisältää pääruoan lisäksi alkukeiton sekä runsaan salaatti
buffetin. Koe opiskeluajan nostalgiaa, syö maukas ja edullinen lounas ja seurustele sekä opiskelijoiden että
yliopiston henkilökunnan kanssa. Näytä kassalla sähköistä tai paperista jäsenkorttia hyödyntääksesi etua.

Sanoma aikakausilehtiä – säästä jopa 40 %
Sanoman Media Finland on julkaissut lehtiä Helsingissä vuodesta 1889, jolloin Helsingin Sanomien edeltäjä
Päivälehti perustettiin. Jäsenetuna saat Sanoma Median Lifestyle-lehtien määräaikaisista 12 kuukauden
tilauksista jopa 40 % alennuksen. Printtilehden lisäksi saat lukuoikeuden digilehtiin. Tilaus tehdään Alumni
yhdistyksen verkkosivuilla helsinki.fi/fi/alumniyhdistys/jasenedut. Vuoden aikana hintoihin saattaa tulla
muutoksia, mutta alennusprosentti pysyy samana.
Tarjous koskee seuraavia lehtiä: Aku Ankka, Aku Ankka Juniori, ET -lehti, ET terveys, ET Matkaopas,
Gloria, Glorian Koti, Glorian ruoka&viini, Hyvä Terveys, Kodin Kuvalehti, Meidän Perhe, Me Naiset,
Prinsessa, Rakennuslehti, SPORT, Suuri Käsityö, Tiede ja Vauva. Jokaiseen Lifestyle -lehtien tilaukseen
liittyy digilehdet.fi -palvelu. Digilehdet.fissä pääset lukemaan kaikki Sanoman aikakauslehdet yhdestä
paikasta. Palvelusta löydät kaikki ilmestyneet lehdet vuoden 2015 alusta saakka ja uusin numero kustakin
lehdestä julkaistaan palvelussa samana päivänä kuin se on kaupoissa ja tilaajillamme. Tilauksesi yhteydessä luomillasi Oma Sanoma -tunnuksilla pääset kirjautumaan digilehdet.fi -palveluun.
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Ulkopolitiikka-lehti – säästä yli 6€

gaudemus.pikakirjakauppa.fi

Ulkopolitiikka on palkittu laatulehti, joka syventää kansainvälisestä politiikasta ja taloudesta käytävää
keskustelua Suomessa. Jäsenetuna saat lehden tilauksesta 15 % alennuksen. Vuosikerran hinta on jäse
nille 34,85€ (norm. 41€). Tilaukseen sisältyy yksi vapaavalintainen aiemmin ilmestynyt numero sekä
mobiililaitteille sopivan verkkolehden lukuoikeus. Tilaukset tehdään numeroon 09 432 7707 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@ulkopolitiikka.fi. Mainitse tilatessasi Alumniyhdistyksen jäsenyydestä.
Lehteä julkaisee Ulkopoliittinen instituutti, joka järjestää kansainvälisiä suhteita ja Euroopan unionia
käsitteleviä keskustelutilaisuuksia ja seminaareja. Osaan näistä on varattu kiintiö yhdistyksen jäsenille.
Lisätietoja ajankohtaisista tapahtumista löydät Alumniyhdistyksen verkkosivuilla.

Gaudeamuksen julkaisut
– säästä jopa 10€/kirja
Helsingin yliopiston omistama Gaudeamus on yksi maamme
johtavista tiedekustantamoista, joka palvelee koko suomalaista tiedeyhteisöä ja tieteestä kiinnostunutta laajaa lukija
kuntaa. Gaudeamus julkaisee teoksia yhteiskuntatieteen,
filosofian, humanististen tieteiden, ympäristön, talouden ja
kasvatuksen aloilta. Jäsenetuna saat Gaudeamuksen verkko
kaupassa (gaudeamus.pikakirjakauppa.fi) kirjoista 20 %
alennuksen. Alennus koskee myös tarjous- ja alennushintaisia
kirjoja. Vuoden aikana Gaudeamus myy kirjoja myös eri
tilaisuuksissa yliopistolla ja tekee erilaisia erikoistarjouksia
alumneille. Näistä tarjouksista tiedotetaan yhdistyksen
verkkosivuilla, sähköpostitse ja sähköisessä jäsenkortissa.
Esitä tilaisuuksissa jäsenkorttisi. Verkkokaupassa alennuksen
saa syöttämällä jäsenetukoodin ALUMNI2019 kohtaan Lahjakortti/kampanjakoodi. Yli 60€:n tilaukset saat postikuluitta.

Dynastia parturi &
kampaamo – säästä 15 %
Dynastia on seitsemän ihmisläheisen ja
kokeneen ammattilaisen täyden palvelun
hius- ja meikkisalonki Helsingin Fabianinkadulla. Dynastia tarjoaa Alumniyhdistyksen jäsenille kuukausittain vaihtuvia etuja.
Avaustarjous on -15 % kaikista palveluista,
jotka on varattu tammi- ja helmikuulle.
Tarkista kuukausittaiset tarjoukset yhdistyksen verkkosivuilta. Varauksen yhteydessä tulee mainita Alumniyhdistyksen
jäsenkortista. Vaalimme hyvää fiilistä,
jatkuvaa kouluttautumista ja intohimoa
työhön. Ajanvaraus: +358 44 0404220,
www.dynastia.fi.
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UniSport suosittelee alumneille
Ke 6.3.2019 alk. Pilates, alkeet
(UniSport Kluuvi)
Pilateksen alkeet -kurssi on sinua varten, kun
haluat perehtyä pilateksen perusteisiin kuten
ydintukeen ja selän neutraaliasentoon.
Ma 25.3.2019 alk. Kuntosalistartti,
laitteet tutuiksi (UniSport Meilahti)
Siinä se kuntosali on, mutta mitä siellä on tarkoitus tehdä? Laitteet tutuiksi -pienryhmässä
ammattitaitoinen Personal Trainer ohjaa sinut
innostavasti kuntosaliharjoittelun maailmaan.

To 4.4.2019 alk. Kävelystä juoksuun
–kurssi (UniSport Kumpula)
Kävelystä juoksuuun -kurssi on tarkoitettu
sinulle, joka olet vasta aloittelemassa lenkkeilyharrastusta. Kurssi on erinomainen tilaisuus
aloittaa lenkkeily tai juoksuharjoittelu.
Lisätiedot:
Liikuntasuunnittelija Elina Kero
+358 50 318 2420
elina.kero@helsinki.fi
tai unisport.fi

UniSport kausikortti – säästä 120€
Opiskelijaliikunnasta vuonna 1967 alkanut UniSport on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston
ja Hankenin yhteinen liikunta- ja hyvinvointipalveluorganisaatio, joka toimii kuudella yliopisto
kampuksella. Ryhmäliikunnasta innostuneille tarjolla on yli 40 lajia matalan kynnyksen
tunneista haastavampiin harrastuksiin. Jäsenetuna saat UniSportin kausikortin koko vuodeksi
etuasiakashintaan 479€.
KAUSIKORTILLA SAAT

• kuntosalin ja ryhmäliikuntatuntien
lisäksi vapaan käyttöoikeuden
kausikortin mukaisina aukioloaikoina
• palloilun rento- ja pelurivuorot
• varausoikeuden kausikorttiin kuuluviin
palveluihin (huom. varausrajoitukset)
• yhden (1) kuukauden maksuttoman
lomavapaan 12 kk:n kausikorttilaisille
(ei koske AlumniFukseja)
• maksuttoman kortin jäädytyksen
palveluehdoista mainituista syistä
(esim. väliaikainen muutto)
• 7 päivän tyytyväisyystakuun

Etu ei koske kenttä- ja salivarauksia.
Tarkemmat ehdot ja muiden palveluiden
hinnat ovat UniSportin hinnastossa.
Hinnat ovat voimassa 1.1.–31.8.2019.
KOKOPÄIVÄKORTTI ALUMNEILLE

12 kk 479€ (norm. 599€)
4 kk 183€ (norm. 215€)
1 kk 50€ (norm. 59€)

12 kk 383€ (norm. 479€)
4 kk 155€ (norm. 183€)
1 kk 43€ (norm. 50€)

UniSport kausikortti AlumniFukseille – säästä 410€
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KLUUVI ON YDINKESKUSTAN SUURIN KUNTOSALI
• UniSport Kluuvi (Yliopistonkatu 4):
ryhmäliikuntaa, sisäpyöräilyä, hierontaa,
personal training -palveluita
• UniSport Kumpula (Väinö Auerin katu 11):
kuntosalin lisäksi ryhmäliikuntaa,
palloilua, hierontaa sekä personal training
–palvelut
• UniSport Meilahti (Zaidankatu 9):
luonnonvaloa tulviva kuntosali, ryhmäliikuntaa ja sisäpyöräilyä, hieronta- ja personal
training -palvelut

PUOLIPÄIVÄKORTTI ALUMNEILLE

Alumniyhdistyksen AlumniFukseille UniSport tarjoaa erityisedun. Saat kausi
kortin henkilöstöhintaan 12 kk 189€ (norm. 599€) ja kurssit sekä hieronnan
etuasiakashintaan (etu ei sisällä kenttä- ja salivarauksia). Mikäli valmistumisestasi on kaksi vuotta tai vähemmän olet AlumniFuksi. Yhden (1) kuukauden
maksuton lomavapaa 12 kk:n kausikorttilaisille ei koske AlumniFukseja. Esitä
kassalla jäsenkortti sekä tutkintotodistus. Tarkemmat ehdot ja muiden palveluiden hinnat ovat UniSportin hinnastossa. Hinnat ovat voimassa 1.1.–31.8.2019.

Tutustu liikuntakeskuksiin
– ensimmäinen käyntikerta on maksuton.

FUKSI

Ehdota jäsenetua
Alumniyhdistykselle
Haluaisitko tarjota uutta jäsenetua?
Jäsenedun tarjoaminen Helsingin yliopiston
alumniyhdistyksen jäsenille on erinomainen
mahdollisuus tavoittaa yli 7000
akateemisesti koulutettua henkilöä.

• UniSport Otaniemi (Otaranta 6):
kuntosali kahdessa kerroksessa, ryhmäliikuntaa,
runsaasti palloilu- ja mailapelivuoroja sekä
hieronta- ja personal training –palvelut
• UniSport Töölö (Ilmarinkatu 1, 5/2019 asti):
kuntosali, ryhmäliikuntaa, palloilua, hierontaja personal training –palvelut
• UniSport Viikki (Kevätkatu 2): ryhmäliikuntaa,
palloilua ja mailapelivuoroja kahdessa eri salissa
Lisätiedot löydät verkosta: unisport.fi

Yhdistyksen yhteistyö
kumppanien tarjoamat
jäsenedut päivittyvät vuoden
aikana, joten hintamuutoksia
saattaa esiintyä. Tarkista
yhdistyksen verkkosivuilta
ajantasaiset hinnat.
ALUMNIYHDISTYS | JÄSENKIRJE 2019
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MONIKANAVAINEN TIEDOTUS

SÄHKÖPOSTIVIESTIT

#fiksuaporukkaa #alumniyhdistys
JÄSENKIRJE
JÄSENKIRJE 2019

Painettu jäsenkirje postitetaan kaikille Alumniyhdistyksen jäsenille vuoden alussa
ja uusille jäsenille liittymisen yhteydessä. Samalla
saat paperisen jäsenkortin,
jolla voit todentaa jäsenyytesi yhdistyksen yhteis
työkumppaneille. Jäsenkirjeestä saat kokonaiskuvan
vuoden 2019 toiminnasta.

KANSILIITE
YLIOPISTO-LEHDESSÄ

MESSUT, TAPAHTUMAT
JA MUU MEDIA

Yliopisto-lehden mukana
ilmestyy ajoittain Alumniyhdistyksen kansiliite, jossa
kerrotaan ajankohtaisista
tapahtumista ja jäseneduista.

Alumniyhdistys esittäytyy
eri alojen messuilla, jäsen
etu yhteistyökumppaneiden
viestinnässä, ammattilehdissä ja muussa mediassa sekä
yliopiston ja tiedekuntien
tapahtumissa ja yhteistyöprojekteissa. Tiedätkö sinä
tapahtumasta, jossa meidän
kannattaisi näkyä?

Yhdistys tiedottaa ajankohtaisista asioista
ensisijaisesti sähköpostitse. Sähköposti
viestit ovat tiiviitä, jotta näet yhdellä
silmäyksellä, onko aihe sinulle olennainen.
Jotta saat juuri sinua kiinnostavat viestit
kannattaa sinun merkitä kiinnostuksesi
rekisteritietoihisi kohtaan Jäsenenä
minua kiinnostaa (ks. alla). Löydät linkin
rekisteritietojen päivityslomakkeeseen
sähköpostiviestistä, joka on otsikoitu
Jäsenmaksu 2019 ja yhteystietojen
päivitys tai Tervetuloa Alumniyhdistyksen
jäseneksi. Kohdennamme viestintämme
tekemiesi valintojen perusteella.
JÄSENENÄ MINUA KIINNOSTAA:

Tiedeaiheiset luennot ja seminaarit
Verkostoituminen ja juhlat
Työ ja ura
Kulttuuritapahtumat
Yhteiskuntakysymykset
Terveys ja lääketiede
Ympäristö ja kestävä kehitys
Talous ja elinkeinoelämä

VERKKOSIVUT

SÄHKÖINEN JÄSENKORTTI
Sähköisen jäsenkortin voi ladata, kun jäsenmaksu
vuodelle 2019 on suoritettu henkilökohtaista rekisteri
linkkiä käyttäen. Ohjaudut automaattisesti jäsenkortin
lataukseen. Sähköinen jäsenkortti tallentuu kuvakkeena
puhelimen näytölle. Sähköisellä jäsenkortilla voi käte
västi osoittaa jäsenyyden ja hyödyntää jäsenetuja
mm. UniCafessa, UniSportissa, Gaudeamuksessa ja
muiden yhteistyötahojen kanssa asioidessa – kortti
on aina mukana puhelimessa ja sen sisältö päivittyy
jatkuvasti. Jäsenkorttia kannattaa selata ajoittain,
sillä applikaatio ei ilmoita uusista päivityksistä auto
maattisesti (push-toiminto). Yhdistyksen verkko
sivuilta löydät lisätietoa kortista, ohjeet sen lataamiseksi sekä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.
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Tykkää, seuraa ja keskustele Alumni
yhdistyksen omalla Facebook-sivulla
yli 1900 jäsenen seurassa.
facebook.com/Alumniyhdistys

Yhdistyksen verkkosivuilta
helsinki.fi/fi/alumniyhdistys
löydät koko vuoden ohjelmatarjonnan ilmoittautumis
ohjeineen, jäsenedut ja palvelut, ohjeita ja oppaita sekä
alumniryhmien tiedotusta.

Seuraa Alumniyhdistystä
Twitterissä ja Instagramissa
@HelUniAlumni

Alumnimatkat
Liikunta
Alumnituotteet ja -alennukset
Akateeminen vapaaehtoistyö
Voit ilmoittaa kiinnostuksen kohteesi
myös ottamalla yhteyttä toimistoon
alumniyhdistys@helsinki.fi

Suljetussa ryhmässä keskustellaan
työstä ja urasta. Jäsenet tarjoavat
toisilleen ja opiskelijoille työpaikkoja,
harjoittelupaikkoja sekä mentorointia.
Alumni Ambassador -palvelun kautta
tarjotaan neuvontaa ja vinkkejä työnhakuun. Ryhmään hyväksytään kaikki
Alumniyhdistyksen jäsenet. Mukana on
jo yli 980 eri alojen ammattilaista.
linkedin.com/groups/8431519

TIETOSUOJA-ASETUS (GDPR)
Alumniyhdistys soveltaa toukokuussa 2018
voimaan astunutta tietosuoja-asetusta. Yhdistyksen rekisteriselosteessa ilmaistaan rekisterin
käyttötarkoitus, kerättävät tiedot sekä niiden
säilytyksen kesto. Yhdistys solmii uuden asetuksen edellyttämät tietojenkäsittelysopimukset
kaikkien niiden yhdistyksen käyttämien palveluiden kanssa, joissa henkilötietoja käsitellään.
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FUKSI

JÄSENYYS
JA MAKSAMINEN
jäsenmaksuvaihtoehdot ovat:
maksu loppuelämäksi, kolmeksi vuodeksi (2019–
2021) ja yhdeksi vuodeksi (2019). Jo yli 1 000 alum
nia on valinnut jäsenyysmuodokseen kolmen vuo
den jäsenyyden. Näin he saavat jäsenasiat kerralla
kuntoon pidemmäksi ajaksi eivätkä mahdolliset
jäsenmaksujen korotukset koske heitä 2019–2021.
Lisäksi kaksi samassa taloudessa asuvaa alumnia
voivat käyttää yhteistä pariskuntajäsenyyttä. Kum
mankin alumnin jäsenyys on henkilökohtainen,
mutta samaan talouteen lähetetään vain yksi
Yliopisto-lehden vuosikerta ja jäsenkirje.
Jäsenmaksua maksaessasi voit samalla valita itsel
lesi yhden tai useamman alumniryhmän tarjolla
olevista vaihtoehdoista. Itsenäiset alumniryhmät
edustavat eri oppialoja kuten Biotieteen alumnit,
Kansantaloustieteen alumnit ja Teologian alumnit
tai kiinnostuksen kohteita kuten Promootion
ystävät ja Yliopiston museon ystävät. Kun valitset
ryhmän, sinut liitetään siihen automaattisesti.
Mikäli ryhmä on maksullinen kuten Professorien
Puolisot ry ja HYY:n Seniorit ry, voit maksaa myös
sen jäsenmaksun samalla ja säästää niin omia kuin
yhdistysten kuluja.
ALUMNIYHDISTYKSEN

helsinki.fi/fi/alumniyhdistys/alumniryhmat

voit maksaa kaikkien Suomessa
käytössä olevien pankkien tunnuksilla verkossa.
Yli 75 % jäsenistä käyttävät tätä maksutapaa.
Henkilökohtainen jäsenmaksulinkki on lähetetty
jäsenille otsikolla Jäsenmaksu 2019 ja yhteystietojen
päivitys ja uusille jäsenille otsikolla Tervetuloa
Alumniyhdistyksen jäseneksi. Jos et löydä jäsen
maksuviestiä sähköpostistasi, lähetä pyyntö
otsikolla ”Jäsenmaksulinkkini” osoitteeseen
alumniyhdistys@helsinki.fi, niin lähetämme sen
uudestaan.
Ne jäsenistä, joilla ei ole sähköpostia, maksavat
jäsenmaksun postitse lähetetyllä tilisiirrolla
yhdistyksen tilille Nordea FI 3110113000204825
käyttäen laskussa ilmoitettua henkilökohtaista
viitenumeroa tai kirjoittamalla viestikenttään
”etunimi / sukunimi / syntymäaika”.
Tämä varmistaa, että maksu kohdistuu oikein.
JÄSENMAKSUN

helsinki.fi/fi/alumniyhdistys/jasenyysmuodot
YLIOPISTO-LEHTI PAINETTUNA KOTIIN

Jos haluat painetun Yliopisto-lehden kotiin kan
nettuna, saat sen 4€:n lisämaksulla, jolloin jäsen
maksu on 40€. AlumniFuksi-jäsenyys ei sisällä
painettua lehteä.

JÄSENMAKSU
SULUISSA HINTA MIKÄLI HALUAT YLIOPISTO-LEHDEN PAINETTUNA & KOTIIN KANNETTUNA

Jäsen
Pariskuntajäsenyys
AlumniFuksi

AINAISJÄSENYYS

KOLME VUOTTA
2019–2021

YKSI VUOSI
2019

500€

108€ (120€)

36€ (40€)

500€/hlö

156€ (168€)

52€ (56€)
20€

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

SUOSITTU ALUMNIFUKSI jäsenyys on suunnattu vasta
valmistuneille. Yhdistys tarjoaa AlumniFukseille
omia palveluja, jotka tukevat työllistymistä ja verkos
toitumista mahdollisiin työnantajiin, kuten Alumni
Ambassador -palvelu (s. 14). AlumniFuksit saavat
myös UniSportin kausikortin lisäalennuksen. Alumni
Fukseja ovat ne alumnit, joiden valmistumisesta tai
opintojen päättymisestä on kulunut alle 2 vuotta
sekä kaikki Helsingin yliopiston nykyiset opiskelijat.
AlumniFuksien on pitänyt olla läsnäolevia opiskeli
joita vuonna 2017 tai sen jälkeen, opinto-oikeus ei riitä.
Tarkastamme opintotiedot opintorekisteristä. Alumni
Fuksijäsenyyden hinta on 20€ / kalenterivuosi.

helsinki.fi/fi/alumniyhdistys/fuksi

AINA
ALUMNIYHDISTYKSEN AINAISJÄSENYYS

on voimassa loppuelämäsi. Ainais
jäsenyys vastaa hinnaltaan 13 vuoden
jäsenmaksuja. Ryhtymällä ainaisjäseneksi saat jäsenasiat helposti kerralla
kuntoon ja seuraavat erikoisedut:
•V
 aratut eturivin paikat Tieteen
päiville 9.–13.1.2019
• Painetun kutsun Helsingin yliopiston
Vuosipäiväjuhlaan 26.3.2019
• Kutsu ainaisjäsentilaisuuteen
Nordic Business Forum -tilaisuuden
yhteydessä 9.–10.10.2019
• Muita erityiskutsuja eri tapahtumiin
vuoden aikana.

tuet yhdistyksen
vakavaraisuutta ja alumnitoiminnan
tulevaisuutta. Rahaston tuotot riittävät
kattamaan ainaisjäsenten palveluiden
vuosittaiset kustannukset sekä vuosittaisen inflaation.

AINAISJÄSENENÄ

Maksa ainaisjäsenyys 500€
tilille Helsingin yliopiston alumni ry
Nordea FI 3110113000204825.
Kirjoita viestikenttään nimesi ja
syntymäaikasi.

MITEN?

helsinki.fi/fi/alumniyhdistys/aina
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LIN DA TA MM
ISTO

LIITY NYT
Elämäsi eri vaiheissa ja yhteyksissäsi
yliopistoon Alumniyhdistys tarjoaa
aina sinulle sopivan jäsenyyden.
Alumniyhdistyksen jäsenille
on tarjolla:

TAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISK ÄYTÄNNÖT
järjestää yhdessä eri
yhteistyökumppaneiden kanssa vuodessa yli 50 tapahtumaa. Tilaisuuksien koko
vaihtelee, ja joihinkin yhteistyötahojen
tilaisuuksiin yhdistyksellä on ainoastaan
pieni kiintiö. Kaikkiin tilaisuuksiin tulee
ilmoittautua, ellei ohjelmassa toisin mainita. Näin voimme tarvittaessa kohdentaa
lisämarkkinointia niille, jotka eivät vielä ole
ilmoittautuneet ja varmistaa, että mah
dollisimman moni alumni mahtuu mukaan.
Kulttuuritapahtumiin, joihin lunastetaan liput omatoimisesti, on myös
ilmoittauduttava, jotta tiedotus ennakko-
ohjelmasta ja mahdollisista tapahtuma-

ALUMNIYHDISTYS
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muutoksista (mm. tilamuutokset) tavoittaa
kaikki osallistujat.
osallistuminen vahvistetaan Lyyti-tapahtumahallintaohjelman
QR-koodilla. Saat koodin ilmoittautuessasi
sähköpostiisi. Kohdasta ”Avaa kaikki liput”
voit tulostaa koodin paperille tai avata sen
puhelimeen. Voit ilmoittautua myös ovella,
mutta se on hitaampaa. Kaikille tapahtumiin
osallistuneille lähetetään tapahtuman jälkeen palautekysely sähköpostitse. Yhdistyksen hallitus, ohjelmatyöryhmät ja toimisto
seuraavat tapahtumien osallistujamääriä ja
palautetta kehittäessään alumnitoimintaa.
TAPAHTUMAAN

• ainutlaatuinen poikkitieteellinen
ohjelma, joka sisältää yli 50
seminaaria, luentoa, matkaa ja juhlaa
• Yliopisto-lehden vuosikerta,
erikoisohjelmaa kulttuuritapahtumissa,
alennuksia lehdistä, kirjoista,
kursseista, ruuista, juomista ja
urheilupalveluista
• mahdollisuus hyödyntää ja
osallistua: voit verkostoitua yli
7 000 alumnin kanssa, toimia
vapaaehtoisena ja tukea opiskelijoiden
työllistymismahdollisuuksia
• mahdollisuus vaikuttaa yliopistoon ja
sen tulevaisuuteen.

Vuotesi alumnina voivat alkaa nyt
ja ne jatkuvat loppuelämän!
Voit helposti liittyä Helsingin yliopiston
alumniyhdistykseen verkkosivuilla:
helsinki.fi/fi/alumniyhdistys tai
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
alumniyhdistys@helsinki.fi tai soittamalla
numeroon +358 29 412 4494.

TOIMISTO
Postiosoite
Alumniyhdistys
PL 4, 00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite
Porthania, Yliopistonkatu 3,
3. krs, huone 362

MIKÄ ALUMNI?

alumniyhdistys@helsinki.fi
029 412 4494 (arkisin 13–15)

Mikäli olet saanut opinto-
oikeuden tai työskennellyt
Helsingin yliopistossa, olet alumni
ja voit liittyä Alumniyhdistyksen
yli 7 000 jäsenen yhteisöön.

helsinki.fi/fi/alumniyhdistys
helsinki.fi/sv/alumnforeningen
helsinki.fi/en/alumni-association

Toiminnanjohtaja Pia,

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

kampanjavastaavat Joel
ja Johanna ja asiakkuus
päällikkö Jenny

CHARLOTTA BOUCHT

Professorit. Sillis. Rakkaus.
Osakunta. Kaisa. Uusintatentti.
Porthania. Mielipiteet. Vappu.
Sitsit. Opponentti. Vanha.
Saimme muistoja loppuelämäksi.

