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Viisaalle
kylliksi

H

Kansikuvassa ESOn airuet

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!

Pohjoismaiden suurin alumniyhdistys
niin jäsenmäärällä kuin toiminnan laajuudellakin mitattuna. Osallistumisaktiivisuudessa
olemme Euroopan parhaita, ja jäsenmäärämme kasvaa edelleen. Tästä on syytä olla ylpeä.
Samalla täytyy kuitenkin pitää mielessä, että
alumnitoimintamme on moniin muihin huippuyliopistoihin verrattuna vielä nuorta. Meillä
on edelleen paljon kehitettävää ja kehityttävää.
Meidän on myös oltava valveilla. Yliopistojen
rahoituksen muutokset, hallintorakenteiden uudistus ja tulossa oleva pääsykoeuudistus puhuttavat. Alumnien on syytä olla mukana
tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa puolustamassa tiedeyliopistoa ja
sivistysvaltiota.
Olemme myös opiskelijoiden,
tutkijoiden, tiedekuntien ja yliopiston eri toimialojen puolella – opiskelijarekrytoinnista urapalveluihin ja
yritysyhteistyöstä kansainvälisiin suhteisiin. Tänäkin vuonna tulossa on monenlaista ohjelmaa, jossa voimme olla mukana sekä antamassa että saamassa. Tästä jäsenkirjeestä saat
esimakua, ja kannattaa seurata myös Alumniyhdistyksen nettisivuja ja Facebook-ryhmää.
Olemme

yvät Alumniyhdistyksen jäsenet, jos
maailma vuonna 2018 jotakin tarvitsee,
se on tutkimukseen perustuvaa tietoa.
Maamme ja maapallomme ovat niin moninaisten haasteiden ja mahdollisuuksien edessä, että
tarvitsemme käyttöömme parhaan mahdollisen
tiedon ja osaamisen.
Tämä tieto ja osaaminen ovat myös meidän,
Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen jäsenten
ulottuvilla. Alumnitoiminta tuo tutkijat ja tutkimuksen lähellemme sekä antaa mahdollisuuden
pysyä ajan hermolla. Muodostamme yhteisön,
joka vaalii ja luo edellytyksiä rakentavalle yhteiskunnalliselle keskustelulle. Alumnius yhdistää
tieteenalat ja ikäpolvet. Se tuo yhteiskunnasta ja
yrityselämästä viestejä yliopistolle.
Alumnitoiminta on paljon muutakin: kirjallisuutta, huippututkimusta, keskusteluita,
kulttuuria, juhlia ja erityislaatuisia matkoja.
Kaikkia näitä saimme kokea Suomi 100 -juhla-

– viisaalle kylliksi – on kaiverrettu Alumniyhdistyksemme viinilasiin.
Tietoa, tiedettä ja sivistystä ei ole tarpeeksi
tarjolla tässä vaihtoehtoisten totuuksien maailmassa. Alumniyhdistys tuo mainion areenan
rakentaville ja tietoon perustuville keskusteluille ja kohtaamisille.
Alumnius on parhaimmillaan virkistävää ja
innostavaa, karkkia aivoille – ja hauskaa sosiaalista verkostoitumista. Poikkitieteellisyys
on tällaiselle helposti fakkiutuvalle lääkiksen
alumnille aivan erityistä herkkua. Me olemme
Helsingin yliopisto – tuo sinäkin tänä vuonna
ainakin yksi opiskelukaverisi mukaan Alumniyhdistykseen. Tapaamisiin alumnitilaisuuksissa!
Sat sapienti

Kati Myllymäki
Suomen Lääkäriliiton toiminnanjohtaja
Alumniyhdistyksen valtuuskunnan puheenjohtaja
Lääketieteen alumni
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linda tammisto

K

Laatu edellä

alenterivuosi on lähtenyt uudelle kierrokselle, mutta yliopistolaisten lukuvuosi on puolivälissä. Tähän vuodenaikaan vuorokautinen pimeän aika vähenee noin
kaksi tuntia kuukauden kuluessa ja auringon
säteilyn intensiteetti yli kaksinkertaistuu. Tieto
voimaannuttaa pitkän pimeän jakson jälkeen.
Ikkunastani avautuu näkymä täysin uuteen
Tiedekulmaan, joka avasi ovensa yleisölle syyskuun lopussa. Vanha hallintorakennus uusittiin täysin, ja vanhaa taitavat olla vain kantavat
rakenteet. Entinen sisäpiha parkkipaikkoineen
on nyt Tiedekulman pääsali – upea tila, jossa
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puurakenteet vuorottelevat karhean betonipinnan kanssa.
Tiedekulma on eräs keskeisistä elementeistä ja työkaluista, joilla yliopiston tutkimus- ja
opetustyötä tuodaan lähelle kaupunkilaisia ja
kansalaisia. Tiedekulmaan katetaan seminaareja, luentoja, näyttelyitä, keskustelutilaisuuksia, juhlia ja kaikkea mahdollista – vain
mielikuvitus on rajana. Oleellista on tuoda
yliopiston laadukas ja mielenkiintoinen työ
modernilla ja houkuttelevalla tavalla kansa
laisten tietoon ja osaksi vuorovaikutusta.
Tiedekulma on avoin kohtaamispaikka, jonne

voi tulla myös kahville tai pitämään rauhallisen etätyöhetken.
alkoi uudistettu opetus laajoissa kandi- ja maisteriohjelmissa. Tavoitteena on
siirtyä eurooppalaisesti yhteensopivaan malliin,
jossa opiskelijat voivat entistä sujuvammin siirtyä tekemään seuraavan tason opintoja muissa
yliopistoissa. Opiskelijoille uudistuksen pitäisi
näkyä selkeämpinä kokonaisuuksina ja parempana polkuna, jossa tavoitteet ovat järkevän
kokoisia ja tähtäin realistisen ajan ja työn päässä. Ensimmäinen lukukausi uusissa ohjelmissa
Viime syksynä

on takana, ja kokemukset ohjelmien toiminnasta kertyvät. Uudistus vaatii palautteen kuulemista ohjelmista, opiskelijoilta ja opettajilta.
Opetusta ja rakenteita täytyy kehittää kunkin
alan piirteitä tukien ja niin, että opetus liittyy
saumattomasti tutkimukseen.
Kanslerin tehtäviin kuuluu yhteydenpito
yhteiskuntaan ja sen eri sektoreihin. Alumnit
ovat keskeinen osa yhteistyöverkostoa. Alumnien kautta yliopisto näkyy ja vaikuttaa kaikilla
sektoreilla ja myös kansainvälisesti. Minulle on
mieluisaa saada jatkossa toimia aktiivisesti myös
Alumniyhdistyksessä sen hallituksen jäsenenä ja
tavata aktiivista alumniyhteisöä säännöllisesti.
Varainhankinta on yhteiskuntasuhteisiin
liittyvä konkreettinen tehtävä, josta on viime
vuosina tullut säännöllinen ja merkittävä toiminnan muoto. Varainhankintaa on tukenut
nyt jo kaksi kertaa valtion lupaama vastinraha, joka on lisännyt merkittävästi lahjoitusten
merkitystä. Edellinen varainhankintakampanja
päättyi viime kesänä ja oli erittäin onnistunut.
Kiitokset kuuluvat monille alumneille, jotka
tekivät lahjoituksia yliopistotyön tukemiseen.
Helsingin yliopisto onnistui varainhankinnassaan erinomaisesti ja sai noin 34 miljoonan
euron kerätylle varallisuudelle valtiolta noin 39
miljoonaa euroa vastinrahaa. Nämä summat
menevät valtaosaltaan yliopiston pääomaan,
ja vain siitä saatavaa tuottoa käytetään yliopiston toimintaan. Signaali on kuitenkin vahva
– yliopiston täytyy tulevaisuudessa olla valmis
rahoittamaan toimintaansa joustavasti valtion
budjettirahoituksen lisäksi.
Yliopistojen olemukseen kuuluva kilpailu on
aina näkynyt tutkijoidemme ja opettajiemme
kilvoitteluna urillaan. Minulle se näyttäytyy
myös vahvasti yliopiston kilpailuna tuloksista, rahoittajista, partnereista ja huomiosta
kansainvälisellä yliopistokentällä. Haluamme
olla hyvä, houkutteleva ja vaikuttava yliopisto,
johon halutaan tulla töihin ja opiskelemaan ja
jossa on paras mahdollinen ympäristö tekemiselle. Laadulla erotumme ja menestymme.

Kaarle Hämeri
Helsingin yliopiston kansleri
Alumniyhdistyksen hallituksen jäsen
Fysiikan alumni
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jaakko martikainen

TULEVAISUUTTA
RAKENTAEN

Y

hdistyksen vuosijuhlassa keskustelin yliopiston rehtorin Jukka Kolan kanssa
siitä, mikä on yliopiston ja Alumniyhdistyksen nykytilanne ja mitkä ovat tulevaisuuden
tavoitteemme. Iloksemme huomasimme, että
ajatuksemme ja suunnitelmamme olivat varsin
samansuuntaiset.
Me Alumniyhdistyksessä panostamme
alumnitapahtumien lisäksi nuorten akateemisten työllistymiseen uuden Alumni Ambassador
-ohjelmamme avulla, mentoroinnilla ja tarjoamalla osaamistamme yliopiston käyttöön.
Jukka Kola kertoi puolestaan, että Helsingin yliopiston kasvatit ovat viime vuosina työllistyneet
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suhteellisen hyvin ja että heidän työelämävalmiuksiaan pyritään edelleen kehittämään.
Koska me alumnit olemme aina yliopistolaisia ja kiinnostuneita yliopiston uutisista, kysyimme tilaisuuden saatuamme, mitä yliopistolle nyt kuuluu.
Jukka Kola kertoi, että uudet kandiohjelmat,
joita on nyt 32 aiemman noin 100:n sijaan, tähtäävät osaltaan juuri opiskelijoiden parempaan
työllistymiseen. Niiden tavoitteena on kehittää
opiskelijoiden laaja-alaista asioiden hahmottamista ohjelmien tieteenaloilta sekä kykyä katsoa
asioita useasta näkökulmasta kokonaisvaltaisemmin. Kolan mukaan uudet opiskelijat ovat

ottaneet uudistuksen vastaan hyvin myöntei- tieteiden keskus HELSUS on hyvä esimerkki
sesti. Alumneille uudistus puolestaan tarjoaa
siitä, miten eri oppiaineiden työtä integroimalla saadaan aikaan enemmän. Toinen osa-alue,
uusia mahdollisuuksia osallistua asiantuntemuksellaan koulutukseen.
joka on kerännyt mittavaa kansainvälistä maiKeskustelussa rehtori sivusi lyhyesti myös
netta ja rahoitusta, on ilmakehätieteet.
opiskelijahaun uudistusta, josta juuri nyt
Kansainvälisyyteen palasimme myös keskeskustellaan. Sitä hän piti tarpeellisena, sil- kustelumme lopuksi, sillä yhdistyksemme
lä Suomessa opintojen aloittaminen ja opinkansainvälinen paikallisk lubitoiminta on saatu
not muutenkin usein venyvät varsin pitkään. hyvään alkuun. Tähän työhön olemme saaneet
Se ei opiskelijan kannalta ole
erityistukea yliopistoltakin.
hyvä asia. Toisaalta Jukka
Kiinan, Brysselin, Tukholman ja Berliinin klubit on
Kola ymmärsi hyvin myös
Yhteistyö
nyt perustettu. Ne ovat pääne uudistukseen liittyvät
sääntöisesti päässeet alkuun
huolet, joita monilla nuorilla
toimii ja vie
hyvin. Hiljattain Kiinan
ja heidän vanhemmillaan –
tavoitteitamme paikallisklubin tapaamiseen
ehkä myös alumneilla – on.
osallistunut rehtori kertoi, että
Hän toivoikin valmistelussa
eteenpäin.
kiinalaiset alumnimme osalhyödynnettävän tutkittua
listuvat toimintaan erittäin
tietoa eri hakumuodoista.
aktiivisesti. Osaltaan klubitoiOpintojen lisäksi keskeistä
minta täydentääkin sitä yhteistyötä, jota Helon myös tieteen tekeminen. Helsingin yliopisto on menestynyt varsin hyvin kansainsingin yliopistolla on Pekingin yliopiston kansvälisen tutkimusrahoituksen haussa, mikä
sa. Näin siis yhdistyksen ja yliopiston yhteistyö
kertoo sen hyvästä tieteellisestä kilpailukytoimii ja vie tavoitteitamme eteenpäin.
vystä. Samaa viestii myös se, että yliopistomme on menestynyt hyvin kansainvälisissä
Arja Suominen
rankingeissa. Rehtori mainitsi myös pari esi- Finnairin viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja
Alumniyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
merkkiä viime aikoina kansainvälistä kiinnostusta herättäneistä teemoista: kestävyysSuomen kielen alumni

HELSINGIN YLIOPISTON
ALUMNI RY:N VUOSIKOKOUS
Torstaina 29.11.2018 klo 17–19
Yliopiston päärakennus, Pieni juhlasali, Fabianinkatu 33, 4. krs
Vuosikokousmateriaali on nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla
ja toimistolla. Ilmoittaudu mukaan ja vaikuta.
Kokouksen jälkeen tarjoilua.
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2008 alkaen jäseniksi on laskettu vain ne henkilöt, jotka
ovat maksaneet kyseisen vuoden jäsenmaksun.
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olen ALUMNIYHDISTYKSEN
JÄSEN, koska...

"

Tiivis yhteydenpito Helsingin yliopiston
alumniyhdistykseen on valmistumisestani
lähtien ollut itsestäänselvyys. Olen identi
teetiltäni yliopistolainen ja Alma Materini
on Helsingin yliopisto. Lisäksi se on ollut
työpaikkani noin 15 vuoden ajan.
Vaikka olin usein yhteistyössä Alumni
yhdistyksen kanssa jo Helsingin yliopistolla
työskennellessäni, yhdistyksen jäsenyys ja
sen toimintaan osallistuminen eivät olleet
itsestään selviä. Näin niiden arvon paljon ai
empaa selvemmin vaihdettuani työnantajaa
talvella 2016. Siitä lähtien olen kuukausit
tain osallistunut yhdistyksen tapahtumiin ja
muuhun toimintaan. Ne saavat minut tunte
maan, etten koskaan ole yliopistoa jättänyt
kään, enkä katkaissut niitä ystävyyssiteitä,
jotka syntyivät opintojeni ja yliopistourani
aikana. Ja ne antavat minulle entistä vah
vemman kannustimen jatkaa ammatillista
yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa.”
Janne Wikström
Valtiotieteellinen tiedekunta /
Svenska social- och kommunalhögskolan
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"

Alumnina voi auttaa mentorina opiskelijoita, ja yliopistoakin, selviytymään
alallaan. Aikanaan Helsingin yliopiston
rahastojen neuvottelukunnassa tutustuin yliopiston osaamiseen monipuolisesti. Nyt alumnitapahtumissa voi
harrastaa vastaavaa älyllistä keskustelua ja oppia uusinta tietoa.
Varainhankinta on tärkeää humanistillekin. Itselläni on ollut mahdollisuus
lahjoittaa yliopistolle 1 000 euroa. Aion
hankkia toisenkin tuhatlappusen. Pienikin lahjoitus vaikuttaa.
Alumnina toivoisi, että yliopisto huomaisi tärkeimmän asiakkaansa olevan
opiskelija. Nyt opiskelija vaikuttaa
unohdetun yksikseen byrokratiaan.
Uudenlainen amanuenssi voisi antaa
henkilökunnalle paremmat mahdollisuudet keskittyä tekemään opiskelijoista erinomaisia tutkijoita.
Alumniyhdistyksessä saa olla tekemässä tulevaisuutta kansainväliselle
yliopistolle. Vaikka raha on tärkeää, humanismilla vähennetään epätasa-arvoa
ja lisätään demokratiaa. Koen alumniuden lisäävän optimismia.”

"

Liityin Alumniyhdistyksen
jäseneksi pian valmistumiseni
jälkeen. Opiskeluaika oli mukavaa ja tärkeää aikaa elämässäni,
joten halusin säilyttää yhteyden
yliopistoon myös valmistumisen
jälkeen. Jäsenyyteen kuuluva
Yliopisto-lehti on pitänyt minut
ajan tasalla Helsingin yliopiston
tapahtumista ja tutkimuksesta.
Olen elämänasenteeltani
ikuinen oppija, joten se, että
saan jäsenenä tietoa mielenkiintoisista avoimista luennoista,
joita yliopistolla järjestetään, on
minulle tärkeää. Alumniyhdistys
järjestää myös monia mielenkiintoisia tapahtumia, joissa on ollut
mukava olla mukana ja tavata
uusia ihmisiä, niin muita alumneja
kuin opiskelijoitakin.
Alumniudessa minulle on tärkeää myös mahdollisuus tavata
ja tukea nykyisiä opiskelijoita,
mihin yhdistyksen vapaaehtoistyö antaa hyvät mahdollisuudet.
Alumniyhdistyksen jäsenenä koen
olevani osa yliopistoyhteisöä,
vaikka työskentelenkin yritys
maailmassa.”
Anna Autere
Humanistinen tiedekunta

"

Pohdin pitkään sitä, mistä löydän
sellaisen vapaaehtoistoiminnan
muodon, jossa voin olla tuke
massa opiskelijoita heidän omilla
urapoluillaan. Innostamassa ja
kannustamassa mahdollisimman
monimuotoisiin urapolkuihin –
kotimaassa ja kansainvälisesti.
Toivon myös oman esimerkkini
innostavan etsimään juuri sitä
omaa polkua. Teologina olen
työskennellyt muun muassa
brändinrakentamisen, viestinnän,
markkinoinnin, yhteiskuntavas
tuun, vapaaehtoistoiminnan ja
järjestöjohtamisen tehtävissä.
Alumniyhdistyksen toiminnan
kautta pääsin mukaan innosta
vaan ja aktiiviseen verkostoon.
Merkityksellistä on se, että olen
päässyt tekemään sitä, mikä alun
perin innosti mukaan yhdis
tykseen. Olen voinut auttaa ja
innostaa opiskelijoita. Verkoston
jäsenenä olen mukana vaikut
tamassa. Inspiroivaa on ilman
muuta se, että saan käydä innos
tavaa dialogia ja kuulla kiinnos
tavia näkökulmia, ja ymmärtää
paremmin mitä yhteiskunnassa ja
tieteessä tapahtuu – rohkeasti ja
ennakkoluulottomasti.”

Asko Mäkelä

Sari Vapaavuori

Humanistinen tiedekunta

Teologinen tiedekunta

Kansainvälisiä
alumniverkostoja

H

elsingin yliopiston alumneja on
kaikissa maailman kolkissa, mutta löytävätkö nämä alumnit toisensa?
Alumniyhdistyksen vastikään perustetut paikallisklubit muodostavat helminauhan, joka sitoo eri maiden ja kaupunkien alumnit toisiinsa ja Helsingin
yliopistoon.
Kansainvälistyminen on yksi yliopiston meneillään olevan strategiakauden painopisteitä, ja siihen
paikallisklubit tarjoavat aivan erilaisia mahdollisuuksia kuin Helsingistä
käsin on mahdollista. Klubien paikalliset jäsenet ovat parhaita lähettiläitä
levittämään tietoa Helsingin yliopistosta paikallisissa verkostoissa – niin
opiskelijoille, yrityksille kuin muiden
yliopistojen tutkijoillekin.
Paikallisklubeihin kuuluu yhteensä
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yli 300 jäsentä, ja määrä kasvaa koko
ajan.
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. Juridisesti paikallisklubit ovat osa Alumniyhdistystä.
Paikallisklubeilla on yliopistolle suuri merkitys, mistä kertoo myös se, että
pyyntö uusien klubien perustamiseen
tuli yliopiston johdolta. Klubit on silti
tarkoitettu erityisesti alumnien omaan
verkostoitumiseen. Niissä alumnit voivat solmia uusia ystävyyksiä tai, elvyttää vanhoja, pitää yllä suomen kielen
taitoa tai luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

EU Alumni Club
Bryssel
perustettu Brysselissä toimiva EU
Alumni Club on paikallisklubeista nuorin. Vuoden
2018 päätavoitteena on lisätä jäsenmäärää ja klubin
tunnettuutta, mutta alku on lupaava: jo parin ensimmäisen kuukauden aikana klubiin on rekisteröitynyt
yli viisikymmentä jäsentä. Toiminnan kehittyessä
klubin on tarkoitus muun muassa rakentaa yliopistosta mielikuvaa vahvana kansainvälisenä toimijana
ja tarjota 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.
– Itse koen tärkeäksi olla mukana brändäämässä
Helsingin yliopistoa Brysselissä ja houkuttelemassa
niin parhaita opiskelijoita, tutkijoita kuin muitakin
työntekijöitä yliopistoon. Alumnien hyödyntäminen
yliopiston toiminnassa ja viestinnässä voi johtaa laajaankin näkyvyyteen Brysselissä.

Syyskuussa 2017
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Sweden Alumni Club
Tukholma

China Alumni Club
Peking

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 ja yleisemminkin tietoa
Suomesta ja Helsingin yliopistosta jakamaan perustettiin Sweden Alumni Club Tukholmaan.
– Kohta kolmenkymmenen vuoden kokemus
Ruotsista on näyttänyt tarpeen lisätä tietoa ja tuntemusta Suomesta monella alalla. Uskon, että paikallisklubilla on tässä paljon tehtävää, klubin puheen
johtaja 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.
Tukholman paikallisklubi aloitti elokuussa 2017 ja
keräsi nopeasti 70 jäsentä. Puheenjohtaja Sevónkin on
kuulunut Alumniyhdistykseen jo vuosia, mutta matka
Helsingissä järjestettäviin tapahtumiin on usein liian
pitkä. Paikallisklubi ei olekaan pelkästään yliopistoa
vaan myös alumneja itseään varten.
– Kun kuulin suunnitelmista perustaa paikallisklubi,
minussa heräsi heti kiinnostus olla mukana.

Suurin Alumniyhdistyksen

Ruotsia ja Suomea
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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.
– Suomen peruskoulu tunnetaan Kiinassa paremmin kuin korkeakoulutus, ja opiskelijat haluavat yleensä englanninkielisiin maihin. Alumnien ja esimerkiksi
vaihto-opiskelijoiden kertomukset auttavat edistämään
Helsingin yliopiston mainetta, China Alumni Clubin pääsihteeri 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.
– Helsingin yliopisto on huippuyliopisto, mutta tärkeää
on myös se, että se sijaitsee Suomessa. Suomalainen
kulttuuri on tärkeää Helsingin yliopistoon hakeutuville
opiskelijoille ja tutkijoille. Tutkimuksen vapaus, tasa-
arvo, yksityisyyden kunnioitus ja turvallisuus ovat
tärkeitä asioita kiinalaisille.

Alumniyhdistys | Jäsenkirje 2018
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akateeminen yhteisö

A

promootioperinne liitetty kansalliseen elävän
lumniyhdistys on merkittävä toimija niin
kulttuuriperinnön luetteloon. Liittäminen on
kokonsa kuin aktiivisuutensakin puolesta, myös kansainvälisesti vertaillen. Jäseniä on
tunnustus promootioperinteen merkitykselle ja
enemmän kuin suurimmassa osassa Suomen
ainutlaatuisuudelle. Luettelo liittyy UNESCO:n
kuntia on asukkaita – yli 7 000. Tarvitsisimme
aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen
viisi Musiikkitalon konserttisalia tai kolme ruot- yleissopimukseen. Maisteripromootio on maailsinlaivaa mahtuaksemme kaikki
manlaajuisesti ainutlaatuinen perinne, joka on säilynyt Helsingin
paikalle samanaikaisesti. Yhdessä muodostamme akateemisen
Tarvitsisimme yliopistossa katkeamattomana aina
yhteisön joka tekee tutkimuk1640-luvulta asti. Kiitos hakemukkolme
sen ja akateemisen koulutuksen
sesta kuulu Promootion ystävät
merkityksen näkyväksi koko
ruotsinlaivaa -ryhmälle ja Antti Pirilälle.
yhteiskunnassa.
mahtuaksemme Tänä vuonna keskitymme
Tätä jäsenkirjettä lukiessasi
huomaat pian, että yhdistyksen
kaikki paikalle. yliopiston strategiseen tavoitteeseen asettaa opiskelija kessinnikäs työ opiskelijoiden ja
kiöön. Yhdistys asettaa opiskeliyliopiston hyväksi tuottaa tulosta. Jokainen jäsen voi olla ylpeä siitä, että on
jan keskiöön tukemalla hänen työllistymistään
jäsenmaksullaan tukenut opiskelijoita ja yliopis- ja työelämätaitojen kehittymistään useissa eri
ton toimintaa. Yhdistyksen toiminta osallistaa
hankkeissa. Yksi niistä on Alumni Ambassador
jäsenet hankkeisiin, jotka tukevat yliopiston
-toiminta, jonka ansiosta kymmenet alumnit
strategisia tavoitteita. Olemme sopineet aktiivis- voivat auttaa satoja opiskelijoita ajasta ja paikasta
ten tiedekuntien, strategisten toimialojen ja yliriippumatta. Suuntaa Ambassador -toiminnalle
opiston johdon kanssa alueista, joihin alumnien
haimme Harvardin yliopistosta. Siellä hyväksi
akateeminen vapaaehtoistyö keskittyy.
havaitun mallin sovelsimme Helsingin yliopistoon sopivaksi. Yhteistyö osoitti voimansa täsYhdistys toteuttaa myös erittäin pitkäjänteisiä hankkeita. Yhdistyksen piirissä laaditun
säkin tapauksessa, eikä edes ensimmäistä kertaa
hakemuksen johdosta on esimerkiksi maisteri
– yhdistys otti esimerkkiä Ison-Britannian ja
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Yhdysvaltojen huippuyliopistoista silloinkin,
tiettyyn tapahtumaan kaikki Espoossa asuvat,
ympäristönsuojelusta kiinnostuneet teologit.
kun se vuonna 1990 perustettiin. Alumnitoiminnassa kaikkea ei tarvitse keksiä itse.
Painopistealueiden lisäksi yhdistys huolehtii
Yhdistys auttaa myös opiskelijoita pärjäämyös siitä, että jokaisen alumnin – oli hänellä
mään kansainvälisillä työmarkkinoilla ja lemahdollisuutta osallistua tai ei – on mielekästä
vittää sanaa yliopistosta. Tässä uusi, mutta
olla jäsen. Jäsenohjelma pysyy jatkossakin monipuolisena ja tiedotus tehokkaana.
nopeasti tehokkaaksi osoittautunut
Tutustu laajaan jäsenetutarjontaan ja
keino ovat olleet eri puolille maailmaa perustetut paikallisk lubit. Niisvarmista, että kaikki edut, joihin jäseKiitos
tä suurin kiitos kuuluu aktiivisille
nyys oikeuttaa, tulevat käytetyiksi.
meidän
alumneille, jotka ovat ottaneet klubit vedettäväkseen. Tähän me emme
Toivotan kaikki tervetulleiksi
kaikkien
Helsingistä käsin pystyisi.
alumnitapahtumiin. Ystävän saa tuojäsenten da mukanaan, vaikkei hän olisikaan
Suuri ponnistus tulee olemaan
puolesta. alumni. Jäsenpalaute lupaa, että tulette viihtymään. Piipahda edes kerran –
myös tänä vuonna toteutettava
jäsenrekisteriuudistus. Se on tehtävä,
uteliaisuus on keskeinen alumnihyve!
jotta toimintamme vastaa keväällä voimaan astuLopuksi tahdon kiittää niitä satoja alumneja,
van EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Uusi jotka ovat tehneet akateemista vapaaehtoistyöasetus on myönteinen asia. Pyrimme soveltamaan tä tämän ja viime vuoden aikana: olette kaiken
muun ohessa pitäneet luentoja, osallistuneet
sen avoimuuden ja saatavuuden henkeä niin nopeasti kuin mahdollista takaamalla kuitenkin jä- työryhmiin, auttaneet postituksissa ja keränneet
sentietojen ehdottoman turvallisuuden ja tietojen kokoon eri alojen alumneja.
joustavan käytön tiedotuksessamme. On tärkeää, Kiitos meidän kaikkien jäsenten puolesta!
että rekisteritiedot ovat riittävän kattavat ja ajantasaiset, jotta pystymme esimerkiksi välittämään Pia Österman
Alumniyhdistyksen toiminnanjohtaja
vuosijuhlakutsun kaikille kasvatustieteestä 30
Historian alumni
vuotta sitten valmistuneille tai kutsumaan
Alumniyhdistys | Jäsenkirje 2018
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vuorovaikutusta
rakentamassa

Riitta-Ilona Hurmerinta

Alumnien ja opiskelijoiden yhteistoiminnalle on jatkuva
kysyntä. Helsingin yliopiston ryhmämentorointi on tähän
yksi vastaus. Kauden 2017–2018 käynnistystilaisuuteen
osallistuneet kertovat, mistä on kyse.

OPISKELIJAT TÖIHIN

A

lumniyhdistyksen ja yliopiston yhteinen koulutuksen vastaamisesta työelämän tarpeisiin. Autamme myös löytämään harjoittelutavoite on auttaa opiskelijoita työllistymään. Seuraavilla sivuilla esitellään yhdispaikkoja opiskelijoille.
tyksen keskeisimmät keinot työllistymisen
Työskentelemme tiiviisti Ylioppilaskunnan,
tukemiseen.
ainejärjestöjen ja tiedekuntajärjestöjen kanssa. Osallistumme
Alumniyhdistyksen tärkein kumppani tässä työssä on
esimerkiksi oppiala- ja kampusYhteinen
kohtaisiin työelämätapahtumiin,
yliopiston urapalvelut, jonka
tavoite
pidämme yllä aiheelle omistettua
kanssa järjestämme jo kolmatta kertaa yhteistyössä ryhmäFacebook-ryhmää ja toteutamme
on auttaa
mentorointiohjelman. Kukin
vuosittain uusien opiskelijoiden
opiskelijoita
mentori jakaa omaa osaamistaan
Fuksiseikkailun. Tuemme erityisesti ainejärjestöjen työelämä- ja
ja elämänkokemustaan opintotyöllis
jensa loppuvaiheessa olevalle 2–5
alumnivastaavien työtä.
tymään.
opiskelijan pienryhmälle. OpisLisäksi toteutamme tänä
kelijat saavat vertaistukea myös
vuonna kunnianhimoisen Alumni Ambassador -ohjelman, jossa
toisiltaan.
sadoilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada
Tuemme myös urapalveluiden tekemän
valtakunnallisen uraseurannan toteutumialumneilta vinkkejä työnhakuun ja uraan.
sessa. Uraseurannan tavoite on tuottaa tietoa
Ohjelmassa hyödynnetään LinkedInin mahdollisuuksia.
akateemisten työllistymisestä ja yliopisto

Alumni Leena Korppoo (keskellä) ryhmämentorointiohjelman käynnistystilaisuudessa
aktoreidensa kanssa marraskuussa 2017.

M

aanantain alkuilta ei välttämättä ole
aika, jolloin Tiedekulmassa odottaisi
olevan tungosta. Ryhmämentorointiohjelman
käynnistystilaisuus marraskuun 13. päivänä
oli kuitenkin poikkeus. Helsingin yliopiston
alumneja ja opiskelijoita yhdistävä ohjelma toi
paikalle liki 130 mentorin ja aktorin joukon.
Kullakin 29 mentorilla on ryhmässään 2–5
opiskelijaa. He tapaavat puolen vuoden ajan
omaan tahtiinsa. Yhteiseen päätöstilaisuuteen
kokoonnutaan toukokuussa 2018.

– Mentorina toimiminen on sekä hauskaa
että energisoivaa. Se ei vaadi niinkään työtä,
vaan hieman aikaa ja viitseliäisyyttä, kuvailee
useamman kerran mukana ollut mentori Otto
Mattsson.
Helsingin yliopiston urapalvelut-yksikkö
koordinoi ohjelmaa jo seitsemättä kertaa yhdessä Alumniyhdistyksen ja yliopiston alumnipalveluiden kanssa. Mukana on osallistujia monipuolisesti eri tieteenaloilta – niin opiskelijoissa
kuin alumneissakin.
Alumniyhdistys | Jäsenkirje 2018
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– Liityin Alumniyhdistykseen muutama vuosi
sitten ja sitä kautta kuulin ryhmämentoroinnista.
Se tarjoaa ylivoimaiset kehitt ymismahdollisuu
det, kun toisilleen tuntemattomat ihmiset laitetaan yhteen suunnittelemaan tulevaisuutta,
toteaa ensimmäistä kertaa mentoriksi lähtenyt
puhekonsultti Mikko Mäkipää.
Mentorointiprosessista tukea
urasuunnitteluun

Ryhmämentorointiohjelmaa kehitetään joka
vuosi – liikkeellä kun ei olla ensimmäistä kertaa. Tällä kertaa Alumniyhdistys ja urapalvelut
tarjosivat käynnistystilaisuudessa osallistujille
mentorointikoulutuksen, jonka piti Päivi
Kupias Tevere Oy:stä. Lisäksi mentoreilla ja
aktoreilla on nyt käytössään Mentoroinnin työkirja. Minna-Rosa Kanniaisen, Jaana Nylundin ja Kupiaksen koostama opas on käytännön
apuväline mentorointiprosessiin ryhtyville.
Mentoroinnissa tavoitteena on keskustella yleisesti työelämään liittyvistä aiheista sekä jakaa
opiskelijoille luottamuksellisesti omia työhön liittyviä kokemuksia. Ideana ei siis ole, että mentori
jakaisi aktoreille vain substanssiosaamistaan.
– Suomessa mentorit saattavat usein olla vaatimattomia, mutta todellisuudessa heillä on

ALUMNI, TULE MUKAAN
RYHMÄMENTOROINTIIN!
•Mentorina ohjaat 2–5 hengen
aktoriryhmää keskustelemalla
yleisesti työelämään liittyvistä
aiheista.
•Ohjelman seuraava vaihe
käynnistyy syksyllä 2018 ja se
kestää noin puoli vuotta.
•Hae mentoriksi kaudelle 2018–2019
Alumniyhdistyksen verkkosivuilla:
helsinki.fi/alumniyhdistys
•Lisätietoa Helsingin yliopiston
ryhmämentorointiohjelmasta:
blogs.helsinki.fi/mentorointi/
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paljon annettavaa omista kokemuksistaan,
totesi Kupias käynnistystilaisuudessa.
Opiskelijoiden kiinnostus ohjelmaan näkyy vuosittain suuressa hakijamäärässä. Ryhmämentorointi tarjoaa mahdollisuuden pohtia omia urasuunnitelmia ja saada alumnilta
työelämävinkkejä.
– Mentorina voin auttaa opiskelijoita juuri
niissä käytännön kysymyksissä, joihin yliopisto-opinnot eivät anna vastausta: Mitä
asioita arvostetaan työelämässä? Miten haen
ja hakeudun erilaisiin työtehtäviin? Miten
kerron omasta osaamisestani työnantajille, listaa Alma Mediassa johtajana toiminut
Mattsson.
Ryhmämuotoisessa toiminnassa kaikki
ei ole mentorin varassa, vaan myös aktorit
tukevat toisiaan. Yhä enemmän ollaankin
menossa vertaismentoroinnin suuntaan. Kyse
on prosessista, jossa luottamus syntyy yhdessä
sovittujen tapaamisten aikana.
– Luottamuksellisuuden lisäksi tärkeitä
ovat yhteiset tavoitteet, muistutti Kupias.
Poikkitieteellistä vuorovaikutusta

Tänä vuonna opiskelijat pääsivät hakemaan
mentoreiden ryhmiin itseään kiinnostavien
teemojen perusteella. Mentorit olivat ilmoittaneet etukäteen aihealueita, joita he erityisesti aikovat ryhmissään käsitellä. Näitä
olivat esimerkiksi itsetuntemus, oman osaamisen viestiminen ja erilaiset uravaihtoehdot.
Mentorointiryhmistä tulikin näin tiedekuntarajat ylittäviä.
– Aktori-mentori-yhteistyössä parasta antia
odotan olevan eritasoisten tieteentekijöiden
ennakkoluulottomissa keskusteluissa. Aktori
ei ole vielä tieteenalojen käytänteiden kangistama ja alumnilla taas on tieteen ja käytännön yhdistämisen kokemusta, toteaa kasvatustieteiden opiskelija Kaisa Fonsell-Lehto.
Helsingin yliopiston ryhmämuotoinen
mentorointiohjelma onkin poikkeuksellinen.
Laajan poikkitieteellisyyden myötä ohjelma
tarjoaa monipuolisen mahdollisuuden osallistua oman korkeakoulun toimintaan.
– Yliopiston ohjelman erityisbonus on
mahdollisuus työskennellä kehittymisestään
kiinnostuneiden, tärkeätä elämänvaihetta
elävien opiskelijoiden kanssa. Uskon sen

olevan energisoivaa myös minulle mentorina,
kommentoi mentori Leena Korppoo, Desentra
Oy:llä työskentelevä psykologi.
Ohjelmassa aiempinakin vuosina mukana ollut Mattsson puolestaan toteaa, että mentorointi on erinomainen tapa kantaa kortensa kekoon
niin opiskelijoiden kuin yliopiston hyväksi.
– Lisäksi nuorilta ja nuorista oppii itsekin.
Mentorointiprosessissa tavoitteista ja aikatauluista on hyvä pitää kiinni.
– Mentoroinnilla voi olla iso merkitys tulevaisuuden suunnan kirkastamisessa, puolin ja toisin.
Vuorovaikutuksen kautta voi avartaa omaa näkökulmaansa, kuulla kommentteja omista ajatuksista ja tavata ammattilaisia, muotoilee mentori
Mäkipää.
Alumneja tarvitaan opiskelijoiden tueksi

Tämän kauden mentorit kannustavat muita
alumneja hakemaan rohkeasti mukaan ohjelman

seuraavalle kaudelle. Omaa työ- ja elämän
kokemustaan jakamalla voi auttaa opiskelijoita rakentamaan erilaisia tulevaisuuden kuvia
ja polkuja työelämään.
– Alumnin tehtävä on ennen kaikkea rohkaista opiskelijoita tarttumaan tilaisuuksiin,
herättää heidän kiinnostuksensa työelämän
moninaisuuteen ja kannustaa heitä yrittämään, tähdentää Korppoo.
Oman korkeakoulun toimintaan osallistumiseen kannustetaan myös opiskelijoiden
suunnalta.
– Opiskelijoille on suunnatonta hyötyä
yhteistyöstä jo valmistuneiden kanssa.
Keskusteluista odotan saavani parempaa
tietoa ja sparrausta esimerkiksi suuntautumisvaihtoehtojen valintaan, lisää aktori
Fonsell-Lehto.
Miika Mertanen

Oppialojen
työelämätapahtumat
Opiskelijoiden itsensä järjestämät työelämätapahtumat ovat
tehokkaita tilaisuuksia oman
oppialan tunnetuksi tekemiseen
ja uusien yhteistyömahdollisuuksien löytämiseen.
Aine- ja tiedekuntajärjestöt
sekä niiden yhteistyökumppanit
järjestävät vuoden mittaan erilaisia työelämätapahtumia yliopiston kampuksilla. Alumniyhdistys
tiedottaa niistä jäsenilleen ja auttaa tapahtumien toteutuksessa.
Kumpulan kampuksella
järjestettiin marraskuussa 2017
ensimmäistä kertaa matemaattis-luonnontieteellisen alan
opiskelijoille Kumpulan potentiaali -niminen työelämä- ja
rekrytointipäivä. Tapahtumassa
oli mukana lähes 50 eri yritystä,

jotka esittivät puheenvuoroja ja
pitivät ständejä sekä työpajoja.
Joulukuun alussa 2017 kasvatus
tieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden yhteistyöjärjestö
Condus järjesti Siltavuorenpenkerellä ensimmäistä kertaa
Beha Works -työelämäpäivän,
jossa oli mahdollisuus kuunnella puheenvuoroja, osallistua
työpajoihin sekä hakea työpaikkoja ja vinkkejä paikalla
olevilta eri organisaatioiden
edustajilta. Joulukuussa 2017
valtiotieteellisen tiedekunnan
opiskelijajärjestö Kannunvalajat järjesti valtiotieteilijöiden
VTM17-työelämämessut Tiedekulmassa ja Yliopiston pää
rakennuksen aulassa. Mukana
oli runsaasti näytteilleasettajia.

Ainejärjestöjen
alumni- ja työ
elämävastaat
Työelämä- ja alumniasioista
kiinnostuneille on vuonna 2015
perustettu Facebookissa HYY:n
ja Alumniyhdistyksen alumnija työelämävastaavat -niminen
ryhmä, jossa on 370 jäsentä.
Ryhmän tarkoituksena on
toimia alustana ajatuksenvaihdolle HYY:n piirissä toimivien
opiskelijajärjestöjen työelämäja alumnivastaaville sekä HYY:n
ja Alumniyhdistyksen toimijoille. Ryhmässä on jaettu tietoja
niin ajankohtaisista työelämä
tapahtumista kuin järjestö
sektorin avoimista työpaikoista.
Ryhmä mahdollistaa eri sektorin toimijoiden kohtaamisen
ja keskustelun ajankohtaisista
työelämän ilmiöistä.
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linkedin.com/groups/8431519
Home

My Network

AMBASSADOR
Alumni Ambassador -toiminnan ansiosta
kymmenet alumnit voivat auttaa satoja
opiskelijoita.

H

aluaisitko auttaa opiskelijaa työelämään
valmistautumisessa, mutta aika on kortilla ja sinä itse työn takia jatkuvasti liikkeessä?
Ratkaisu voi olla Alumni Ambassador -toiminta – Alumniyhdistyksen uusi keino auttaa
opiskelijoita paikasta ja ajasta riippumatta.
Toimintaympäristönä on työelämään keskittynyt sosiaalisen median palvelu LinkedIn.
Se tarjoaa valmiin ja toimivan alustan, jolla
alumnit ja opiskelijat voivat kohdata helposti
ja omilla ehdoillaan. Kaikki tapahtuu Alumniyhdistyksen suljetun LinkedIn-ryhmän
kautta, jotta voidaan varmistaa, että Helsingin yliopiston alumnit auttavat juuri Helsingin yliopiston opiskelijoita.
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Ensin opiskelijat tarvitsevat hyvän
LinkedIn-profiilin. Alumniyhdistys järjesti
syksyllä 2017 useita LinkedIn-aamiaisia, joissa
alumni Merli Juustila koulutti opiskelijoita LinkedInin käyttöön. Kysyntää LinkedIn-
koulutukselle ja alumnien avulle on, kertoo
Alumniyhdistyksessä Ambassador-ohjelmaa
koordinoiva Kaisa-Leena Rahikka.
– Opiskelijoita kiinnostaa esimerkiksi ensikäden tieto siitä, kehen voi ottaa yhteyttä, jos
hakee harjoittelupaikkaa tai kesätöitä, millaisia
taitoja tietyssä työssä pitäisi olla tai millaisia
oppiaineita tiettyyn tehtävään työllistyäkseen
kannattaisi opiskella.
Tällaista tietoa löytyy tietenkin alumneilta.

Alumni Ambassadorit eli ”lähettiläät” voivat
vastata kysymyksiin, vinkata työ- tai harjoittelupaikoista ja arvioida ansioluetteloita.
Ambassadoreille on vain kaksi vaatimusta:
heillä täytyy olla LinkedIn-profiili ja heidän
täytyy sitoutua vastaamaan saamiinsa kysymyksiin – vaikka sitten vain kertoa, että
”juuri nyt en ehdi auttaa”.
Opiskelija tunnistaa Ambassadorin tämän
profiiliin liitetystä tekstistä. Jos oma elämäntilanne muuttuu kiireisemmäksi tai opiskelijoiden kysymyksiä tulee liikaa, tekstin
voi itse poistaa profiilistaan. Alumniyhdistys koordinoi toimintaa niin, että kukaan
alumni ei pääse kuormittumaan liikaa, ja
etsii opiskelijoille tarvittaessa uuden ambassadorin, jos ensimmäinen vaihtoehto ei ehdi
vastata.
Alumni Ambassador-toiminta on muutenkin kevyempää kuin perinteinen mentorointi: alumni ei sitoudu mihinkään pidemmäksi
aikaa eikä häneltä vaadita tehtävään kouluttautumista kuten mentorilta. Hän vain
vastaa opiskelijoiden kysymyksiin omasta
näkökulmastaan.
Helsingin yliopistossa toiminta on vasta
aluillaan, mutta sama malli on todettu toimivaksi Harvardin yliopistossa, missä alumnitoiminnalla on pitkät perinteet. Helsingin
yliopiston alumniyhdistys kehitti toimintamuodon yhteistyössä Harvard Club of Finlandin puheenjohtaja Mika Malinin kanssa.
– Kynnystä osallistua Ambassadoriin madaltaa se, että toiminta on läpinäkyvää ja hyvin rakennettu. Alumni ei itse joudu improvisoimaan mitään, vaan kaikelle on raamit.
Vaikka jatkuva kiire onkin monelle alumnille arkea, Malin uskoo, että halua auttaa
löytyy.
– Tunnistan Harvardin alumneissa sisäänrakennetun halun auttaa opiskelijoita oikealle polulle, koska omat kokemukset opinahjosta ovat olleet niin hyviä. Uskon, että sama
pätee myös Helsingin yliopistoon.

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, kuinka liität tiedon
ohjelmassa mukanaolostasi
LinkedIn profiiliisi. Opiskelijat
ottavat sinuun yhteyttä LinkedIn
alustaa käyttäen.

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

Akateemista
vapaaehtois
työtä
jäsenillä on
paljon yliopistolle hyödyllistä
erityisosaamista. Yhdistyksen
toimiston tehtävänä on löytää eri
tehtäviin sopivat osaajat.

Alumniyhdistyksen

ALUMNIRASTILLA TUNGOSTA

A

lumnit osallistuivat toistamiseen ylioppiAlumnirastilla oli kaksi suorituspistettä, joilla
laskunnan järjestämään Fuksiseikkailuun
2–3 vapaaehtoista alumnia sparrasi opiskelijoita Alter Egojen laatimisessa. Kun profiili oli
29.9.2017. Lähes 4 000 opiskelijaa keräävä Fuksiseikkailu on Suomen suurin uusien opiskelijoivalmis, ryhmä esitteli tuotoksensa alumneille,
den tapahtuma. Opiskelijajoukkueet kiertävät
jotka pisteyttivät suorituksen sekä antoivat rakentavaa palautetta. Lopuksi ryhHelsingin keskustassa suorittamassa
mä pääsi ottamaan aikaansaannoktehtäviä HYY:n, opiskelijajärjestöLähijen, yliopiston ja yhteistyökumppasestaan profiilikuvan. Rastilla oli
neiden rasteilla. Seikkailu huipeniloista tungosta ja paikalla ollut vamarketin
tuu jatkoille The Circukseen.
lokuvaajakin pyyhki hikeä otsalta.
kassasta
Alumniyhdistyksen rastin tarHauskanpidon taustalla oli tärkeä
koitus oli sparrata opiskelijoita
viesti; alumnit auttavat mielellään
myyntihyödyntämään LinkedIniä työnopiskelijoita kehittämään omien
tykki.
haussa. Jokaisen LinkedIn persoona
hyvien puolien esilletuomista niin,
poikkeaa edukseen todellisuudesta.
että he saavat unelmaduuninsa.
Miten opiskelijan kannattaisi esittää itsensä LinVapaaehtoisina alumneina mukana olivat Anna
kedIn profiilissa? Lähimarketin kassasta tehdään
Autere, Hilkka Karvinen, Sari Malka, Juha
mahtava myyntitykki, sijaisopettajasta kasvatusNurmonen, Minna Palander-Collin, Eino
tieteiden nouseva tähti sekä järjestyksenvalvojasTimola ja Ville Tolvanen.
ta kansallisen turvallisuuden moniottelija! Missä
– Rastilla oli hauskaa ja opiskelijat olivat vauhdissa. Ylitti odotukset, kiitteli yksi vapaaehtoisista.
menee uskottavuuden raja? Kaikki on oikeasti
– Hyvää vuorovaikutusta nuorten ja alumnien
mahdollista ja nyt saa irrotella oikein kunnolla
kanssa, kuvaili toinen vapaaehtoinen.
profiilin luonnissa! Löydä oma Alter Egosi!
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– Erittäin onnistunut tapahtuma. Idea oli loistava, molempia osapuolia palveleva. 4–6 hengen
ryhmissä kaikki pääsivät sopivalla tavalla osallistumaan. Hyvä tapa tutustua toimijoihin ja toimintaan tekemisen kautta. Ja hyvähenkisen kepeän
tekemisen, jossa kuitenkin taustalla tärkeänä osana
oma kokemus ja osaaminen, kolmas alumni totesi.

Jokaisesta tehtävästä on olemassa toimeksianto, työnkuvaus sekä
toteuttamistapa tiimi-, pari- tai
yksilötyöskentelynä. Tehtävään
sitoudutaan vuodeksi ja pyynnöstä
siitä saa työtodistuksen. Vuonna
2017 yhdistyksen jäsenet hoitivat
vapaaehtoisina 800 tuntia erilaisia
tehtäviä kumppanuusohjelmissa,
työryhmissä, tiedekunnissa ja
tapahtumissa. Tarjolla oli strategista suunnittelua, yritysyhteistyötä,
mentorointia, kommentointia ja
luennointia sekä kirjaamista, oikolukua ja yhteystietojen selvitystä.
Ilmoittaudu mukaan ja kerro,
millaista työtä olisit valmis tekemään vapaaehtoisesti vuonna 2018
nykyisten ja aiempien opiskelijoiden hyväksi ja yliopiston strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi.
JOS HALUAT OSALLISTUA
AKATEEMISEEN VAPAAEHTOISTYÖHÖN
VUONNA 2018, OLET TERVETULLUT
MUKAAN ILMOITTATUMALLA:

helsinki.fi/fi/yhteistyo/
vapaaehtoistyo
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pia miettimättä Kivelä nykäisee käynnissä
olevan astianpesukoneen auki ja poimii sieltä
tarvittavat kupit.
Työkaveri vieressä hätkähtää; hän ei olisi
uskaltanut toimia näin. Mutta jatkaa hetken
mietittyään, että Kivelä on uskaltanut tehdä
elämässään kaikenlaista muutakin.

Rohkeutta tehdä toisin
Vuoden Alumni Reetta Kivelä sai opiskeluaikanaan
kolme lasta. Hän valmistui maisteriksi ajallaan,
mutta joutui jättämään väliin opiskelijaelämän
ja kesätyöt. Nyhtökauran kehitystä inspiroi oma
kokemus uraa tekevänä kasvissyöjä-äitinä.

26
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V

uoden Alumnia, Gold&Green Foods
-startup-yhtiön teknologiajohtajaa Reetta
Kivelää ja hänen kehittämäänsä kaurapohjaista
kasvisproteiinia nyhtökauraa on hypetetty Suomen mediassa luultavasti enemmän kuin mitään
elintarviketta tai elintarviketutkijaa tätä ennen.
Haastattelussa Gold&Green Foodsin tuotekehitystiloissa Helsingin Arabiassa Kivelä
yllättääkin tavallisuudellaan. Hän on maanläheinen, helposti lähestyttävä ja hieman hämillinen. Päältä päin ei uskoisi, että hän on tottunut tekemään asiat toisin.
Puhtaita kahvikuppeja ei ole. Sen kummem

Kivelän opiskelu Kumpulassa ja Viikissä
poikkeaa tavallisesta, sillä hän sai esikoisensa
keväällä 1998. Hän oli tuolloin 21-vuotias,
kemian toisen vuoden pääaineopiskelija ja luki
elintarviketieteiden pääsykokeisiin.
– Äitiysloma tarjosi mainion breikin valmistautua pääsykokeisiin, Kivelä sanoo.
Kemia oli tuntunut nuoresta Kivelästä liian
laajalta. Kun luennoilla tutkailtiin molekyylin
pyörimistä avaruudessa, avoinna oli koko maailma – tai ainakin koko kemiallinen maailma. Se
ahdisti käytännöllisesti ajattelevaa opiskelijaa, ja
hän löysi opinto-oppaasta elintarvikekemian.
– Siitä sain ”matriisin” eli raamit tekemiselleni.
Kaikki kemia tapahtuikin elintarvikkeen sisällä,
joten hommaa saattoi helpommin lähestyä.
Kivelä muutti perheineen Viikin Maakaarelle opiskelijataloon, jossa kaikki muutkin olivat
perheellisiä. Kun yksi lähti luennolle, toiset äidit
huolehtivat lapsesta. Jos tämä ei onnistunut,
Kivelä jätti tyttärensä itkuhälyttimen kanssa
vaunuihin luentosalin ulkopuolelle.
– Lapsen kanssa on kiva olla kotona, mutta
se ei tuo älyllistä haastetta. Opinnot ja kurssien
tenttimiset sopivat hyvin siihen elämänvaiheeseen, hän kertoo.
Kaikille luennoille Kivelä ei äitiydeltään päässyt. Ikävimpiä muistoja on se, kun hän joutui
varsin helpon perusluentokurssin sijasta opettelemaan ”kostoksi” ulkoa valtavan kirjapinon.
– Se turhautti, mutta ei ollut kamalaa. Tavallaan se kuuluu asiaan.
Parasta oli, kun Kivelä hahmotti ”matriisin”,
eli sen mitä elintarviketiede kokonaisuutena
tarkoittaa ja mikä liittyy mihinkin.
– Opin opiskelemaan, mikä oli siinä vaiheessa melkoinen flow. Pystyin pitämään kokonaisuuden mielessäni ja helposti lisäämään siihen
palasia. Sitä kokemusta kannan mukanani.

hidastui vuonna 2000, kun perheeseen syntyi kaksoset. Jäljellä oli enää gradu.
Opiskelutahti
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• Reetta Kivelä syntyi
Hämeenlinnassa helmi
kuussa 1977
• Gold&Green Foods
-yrityksen teknologiajohtaja
• tunnetaan etenkin
Nyhtökauran kehittäjänä
• opiskeli kemiaa Kumpu
lassa 1996–1998 ja elin
tarvikekemiaa Viikissä
1998–2003
• vuonna 2003 valmis
tuneessa gradutyössään
syntetisoi stigmasterolia
muiden tutkijoiden
käyttöön
• 2004–2007 kehitti tuotan
toprosesseja Atrian nakkija salaattitehtailla Forssassa
• 2007–2011 jatko-opis
kelija Helsingin yliopiston
viljateknologian tutkimus
ryhmässä Viikissä
• väitöskirja kauran beeta
glukaanin pilkkoutumisen
syistä teollisuusproses
seissa valittiin vuonna
2011 helsingin yliopiston
soveltavien biotieteiden
vuoden väitöskirjaksi
• 2011–2015 tutkimus
päällikkö Fazerilla
• 2015 perusti ystävänsä
Maija Itkosen kanssa
Gold&Green Foodsin ja
heittäytyi startup-yrittäjäksi
• neljän lapsen äiti. Lapset
syntyneet vuosina 1998,
2000 (kaksoset) ja 2006
• harrastaa kokeellista
puutarhanhoitoa mökillään
sekä luovaa kirjoittamista
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Se viivästyi vuoden, kun Kivelä hoiti kotona kolmea tytärtä.
Gradutyössään Kivelä syntetisoi ikivanhojen,
kirjallisuudesta löytyneiden kaavojen avulla stigmasterolin hapettumistuotteita muiden tutkijoiden käyttöön. Kyseessä on sama rasva-aine, jota
on esimerkiksi Benecolissa.
Gradun tekeminen oli vaikeaa. Kivelä paini
itku kurkussa laboratoriossa muutaman kuukauden ajan, kun stigmasterolia ei syntynyt.
Lopulta syntetisointi ja siitä raportointi kuitenkin onnistuivat. Gradu meni läpi arvosanalla C.
– En ole sen jälkeen avannut graduani.
Tärkeintä oli saada se valmiiksi.
Perheen ja opintojen yhteen sovittaminen hoitui Kivelältä hyvin, mutta ei se ilmaiseksi tullut.
Hän joutui jättämään perinteisen opiskelijaelämän bileineen ja sekoiluineen. Hän ei myöskään
tehnyt kesätöitä. Ensimmäisen kerran hän meni
oman alansa töihin valmiina maisterina.
– Sitä, että olin käyttänyt kaikki opiskelukesäni lasten hoitamiseen, ei katsottu heikkoudeksi.
Ensimmäisessä työpaikassaan elintarvike- ja
ympäristölaboratoriossa Hämeenlinnassa
Kivelän alaisena oli viisi laboranttia.
– Kukaan ei ollut kertonut, että misiistiä, nusta tulee heti esimies. Ilman työkokemusta se oli melkoinen alkusokki.

”Oli
kun löytyi
syy kaura
kuidun
pilkkou
tumiseen.”

Kivelä siirtyi pian
Atrian nakki- ja salaattitehtaille Forssaan kehitystyöhön. Kolmen vuoden
päästä yliopisto houkutteli hänet takaisin, ja vuonna 2007 hän pääsi Helsingin
yliopiston viljateknologian tutkimusryhmään tekemään väitöskirjaa kauran
terveellisestä ravintokuidusta beetaglukaanista.
Oikeastaan hän ei olisi saanut tehdä niin, koska jatko-opintoihin vaaditaan vähintään M:n
arvosana gradusta.
– Silloin oltiin hövelimpiä kuin nyt. Ehkä lieventäväksi asianhaaraksi katsottiin se, että yleisopinnoista minulla oli erinomaiset arvosanat.
Kauran beetaglukaani tutkitusti alentaa veren
LDL-kolestererolitasoja ja auttaa ylläpitämään
tasaista verensokeria. Toisaalta – kuten jokainen
kaurapuuroa keittävä havaitsee – se on hyvin
limoittava kuitu, joka tukkii helposti tehtaan
suodattimet.
Lisäksi beetaglukaanin ongelma teollisuuden
Hämeenlinnasta

Valtteri Kantanen

vuoden alumni

Nyhtökaura

kannalta oli se, että se muuttaa hallitsemattomasti muotoaan. Esimerkiksi kaurajuoma voi
olla aluksi hyvinkin paksua, mutta muuttuu
säilytyksessä vetiseksi.
Väitöskirjan ohjaaja Tuula Sontag-Strohm
antoi Kivelälle selvitettäväksi, miksi näin käy.
– Se oli soveltavaa tiedettä, jonka ytimessä oli
konkreettinen ongelmanratkaisu, tutkija kertoo.
Tutkimusryhmä huomasi ensimmäistä kertaa maailmassa, että beetaglukaani pilkkoutuu
säilytyksessä. Sen aiheuttaa muiden tekijöiden
ohella kuitumolekyylin hapettuminen.
Tutkijat havaitsivat myös uusia hapettumisreaktoita. Sekä askorbiinihappo eli C-vitamiini
ja rauta kiihdyttävät beetaglukaanin hapettumista ja näin myös sen pilkkoutumista. Löydös
oli tärkeä, koska elintarviketeollisuudessa askorbiinihappoa käytetään yleensä päinvastoin
estämään tuotteen hapettumista.
– Beetaglukaanin hajoamista ei voi täysin estää, ja teollisuusprosessien vuoksi hajoaminen
on jopa suotavaa. Tärkeää kuitenkin on tuntea
prosessi, jolloin sitä voi hallita, Kivelä sanoo.
Väitöskirja valittiin vuonna 2011 Helsingin
yliopiston soveltavien biotieteiden vuoden väitöskirjaksi
– Oli siistiä, kun löytyi syy kaurakuidun
pilkkoutumiseen. Yksin maailmassa sain
lähteä puolustamaan löydöstäni kongresseissa. Ensin jouduin puolustelemaan tuloksiani,
mutta kun asiaa tutki enemmän, niin löydökset menivät yhä samaan maaliin.

• Nyhtökaura on Gold&Green
Foods -yhtiön kehittämä
proteiinipitoinen kasvisvalmiste,
jota voi käyttää ruoanlaitossa
jauhelihan tapaan
• kauran lisäksi tuote sisältää
keltahernettä ja härkäpapua.
• Sadassa grammassa tuotetta on
noin 30 grammaa proteiinia, 4
grammaa rasvaa, 10 grammaa
hiilihydraattia ja 3 grammaa
ravintokuitua.

työskenteli Fazerilla tutkimuspäällikkönä neljä vuotta selvittäen muun muassa sitä,
miten kaakaon jalostaminen suklaaksi vaikuttaa sen antioksidantteihin, flavanoleihin.
Syksyllä 2014 Kivelän lapsuudenystävä yrittäjä Maija Itkonen haistoi ajan hengen ja
taivutteli kaura-asiantuntija Kivelän kokeilemaan, pystyisikö hän valmistamaan leikattavaa ja paistettavaa ”kauralihaa”.
Kivelä onnistui joulun aikana kotikeittiös
sään kokkaamaan kaurasta rakenteeltaan
”schnitzelmäisen”, ruskistuvan kasvispihvin.
Keväällä 2015 naiset perustivat Gold&Green
Foods -yhtiön.
Pelkkää kauraa sisältävä tuote tuntui kuitenkin teollisessa mittakaavassa niin hankalalta,
että naiset rekrytoivat tutkimuspäälliköksi palkokasveihin erikoistuneen Helsingin yliopiston
tutkijan Zhong-qing Jiangin.
Kivelä
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Vuoden Alumni
Reetta Kivelä

Entä jos uusiutuva
ruoka olisi ratkaisu?
TORSTAI 22.3.2018
KLO 16.30–18
Ruoan osuus kulutuksen ilmastovaiku
tuksista on suuri. Kun lihankulutus jatkaa
maapallolla kasvuaan, maanviljelyn
tehostamiselle on yhä suurempia painei
ta. Tehostamisen seurauksena kasvihuo
nekaasupäästöt lisääntyvät, viljelysmaita
kulutetaan loppuun ja peltoalaa on raivat
tava yhä enemmän hiilinieluista. Ruoka ei
ole enää uusiutuvaa. Ruoalla on väliä.
Ennustetaan, että tärkeimmät nykyiset vil
javainiot tuottavat vain puolet nykyisistä
sadoistaan muutaman kymmenen vuoden
päästä ilmaston lämmetessä. Toisaalta en
nustetaan, että pohjoisen pelloilla sadot
paranevat ja viljely monipuolistuu. Suomi
voisi olla uusiutuvan ruoan edelläkävijä.
Entä jos me loisimme todellisia rat
kaisuja, tavoitteenamme saada lihan
kulutuksen kasvu laskuun tutkimus- ja
designlähtöisillä malleilla ja mahdollistaa
terveet monimuotoiset ekosysteemit
tulevaisuuden menetelmillä. Suomella
on työkalut haastamaan totutun tekemi
sen tavat ja näyttämään vaihtoehtoinen
tulevaisuus jo tänään.
Yliopiston juhlasali, Aleksanterinkatu 5
Ilmoittaudu luennolle
helsinki.fi/fi/alumniyhdistys
029 412 4494
30
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Kivelä lähti hänen kanssaan Pohjois-Kiinaan, jossa on teollista tietotaitoa soijan prosessoinnista. Alue on maailman suurimpia kauran
tuottajia, ja siellä valmistetaan paljon innovatiivisia kauratuotteita, kuten kauranuudeleja ja
jälkiruokapalleroita kauraleseistä.
Ensimmäisellä matkalla kaksikko kantoi
suomalaisia kaurajauhoja ja -leseitä rinkoissaan. Kun yhteistyölaboratorio löytyi Pekingin
läheltä maaseudulta, he kuljettivat suurempia
kauraeriä matkalaukuissa.
Kiinalaislaboratoriossa kauraan sekoitettiin
härkäpapua ja keltahernettä. Massa pidettiin kuivahkona, jottei kaura limoitu. Massaa hierrettiin ja kuumennettiin koneellisesti,
jotta saataisiin sopivan pitkiä kuituja. Kauran
osuutta seoksesta nostettiin asteittain.
– Kun saatiin rakenne, jossa oli puolet kauraa,
labra räjähti huutoon. Kolmekymmentä miestä
puhui innokkaasti kiinaa, kohotteli mukeja ja
intoili, että tästä tulee seuraava Pepsi Company,
Kivelä kuvailee läpimurron hetkeä.
Paluumatkalla tullissa kaksikon oli vaikea
selittää, mitä kankaan näköinen Nyhtökaura-
kuitu oikein oli.
Nyhtökaura oli heti valtava menestys. Kysyntää on edelleen verrattomasti enemmän kuin Järvenpään tehdas pystyy tuottamaan.
Gold&Green Foodsin strategiana ei kuitenkaan ole olla ruokatehdas vaan teknologiayritys.
Tarkoitus on pitää resurssit tuotekehityksessä ja
myydä lisenssejä Nyhtökauran valmistukseen
elintarvikeyrityksille ympäri maailmaaa.
Uusien Nyhtökaura-laatujen ohella Arabian
tuotekehityslaboratoriossa on suunnitteilla lukuisia muita kasvispohjaisia proteiininlähteitä.
Suomessa

tuntuu luontevalta olla Vuoden
Alumni. Hän ei koe, että olisi koskaan poistunut yliopiston käytäviltä. Uudessa kunniaKivelästä

Alumniyhdistyksen jäsenenä sinulla on
mahdollisuus kutsua mukaan luennolle yksi
alumnituttava tutustumaan yhdistyksen
toimintaan. Pyydä myös häntä ilmoittautu
maan. Paikkoja on rajallinen määrä.

Valtteri Kantanen

Vuoden alumnit
2018

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

2017

Euroopan ihmisoikeus
tuomioistuimen tuomari,
OTT h.c. Pauliine Koskelo

2016

rockmuusikko, OTK Hannu Nurmio

2015

YLEn kirjeenvaihtaja,
VTM Marja Manninen

2014 VATT:n ylijohtaja,
VTT Juhana Vartiainen

Gold&Green Foodsin
strategiana ei ole olla
ruokatehdas vaan
teknologiayritys
tehtävässään hän aikoo pitää meteliä ainakin
tasa-arvosta ja innovoinnista.
– Suomessa ei ole koskaan tarvinnut ajatella,
että olen vain tyttö. Jo Keski-Euroopassa elintarvikeala on paljon perinteisempää ja miehisempää, hän sanoo.
Kivelän mukaan innovaatioita kuitenkin
syntyy kunnolla vasta, kun erilaiset ihmiset
katsovat maailmaa eri näkökulmista.
– Nyhtökauran ideaan oli helppo sukeltaa
sisään, kun minulla oli omat kokemukseni
työssäkäyvänä kasvissyöjä-äitinä. Ei ollut aikaa
liottaa linssejä.
Kivelän mukaan suomalaiseen mentaliteettiin kuuluu turhaa häpeää epäonnistumisesta.
Hän itse on kokenut, että hyvinvointiyhteiskunnan tuoma perusturvallisuus pikemminkin
kannustaa kokeilemaan myös hulluja asioita,
joissa onnistumisen mahdollisuus on pieni.
Jos Kivelä muuttaisi ylipistolla jotain, hän
haluaisi opettajien kertovan tieteen ja teorian
lisäksi myös siitä, mistä ovat itse huolissaan.
– Luennoista viisi minuuttia voisi olla ”mitä
ajattelin tänään” -osuutta. Eihän innovaatioita
voi syntyä, jos mikään ei huoleta.
Antti Kivimäki

2013

professori, FT Laura Kolbe

2012

pääjohtaja, FT Petteri Taalas

2011

komissaari, VTM Olli Rehn

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

komissaari, VTM Erkki Liikanen

1998

toimitusjohtaja, VTM, DI,
MSc. Jorma Ollila

1997

toimitusjohtaja, FT,
dos. Jorma Kaimio

1996

FK, rouva Eeva Ahtisaari

1995

valtioneuvos, FL Riitta Uosukainen

1994

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

1993

SOL:n hallituksen pj,
KT Liisa Joronen

1992

vuorineuvos, MTT Yrjö Pessi

1991

kansliapäällikkö,
OTT Hannele Pokka

alumniRyhmät

A

lumniryhmät ovat yliopiston aiempien opiskelijoiden perustamia oppiala- tai aihekohtaisia ryhmiä, jotka toimivat itsenäisesti tai osana
Helsingin yliopiston alumniyhdistystä. Ryhmä
voi muodostua tiettyä oppiainetta opiskelleista
– kuten kansantaloustieteen tai teologian alumnit, tietyllä vuosikurssilla opiskelleista tai tietystä
aiheesta kiinnostuneista alumneista – kuten naistutkimuksen, promootion tai Helsingin yliopistomuseon ystävät. Ryhmä voi olla rekisteröity tai
rekisteröimätön yhteisö. Alumniyhdistyksen
jäsenet voivat liittyä ryhmiin jäsenmaksun suorittamisen yhteydessä.
helsinki.fi/fi/alumniyhdistys/alumniryhmat

Helsingin
yliopistomuseon
ystävät (HYMY)
HYMY kokoaa yhteen alumneja,
jotka ovat kiinnostuneita
Helsingin yliopistomuseosta ja
sen tukemisesta. Kaikki alumnit ovat lämpimästi tervetulleita
mukaan HYMY:n toimintaan.
Ryhmällä on noin 120 jäsentä.

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

Biotekniikan alumnit
Helsingin yliopiston
professorien puolisot ry
tarkoituksena on järjestää esitelmätilaisuuksia, tutustumiskäyntejä ja retkiä, tutustuttaa professorien puolisoita toisiinsa sekä toimia
Helsingin yliopiston ja sitä lähellä olevien yhteisöjen parhaaksi. Yhdistys on perustanut Helsingin
yliopistoon oman nimikkorahastonsa, josta tuetaan
vammaisia opiskelijoita stipendein vuosittain.
Yhdistyksellä on noin 130 jäsentä. Jäsenet ovat
tervetulleita tapahtumiin avec.
Yhdistyksen

Mukaan? Jos haluat olla sekä Professorien puolisot ry:n että Alumniyhdistyksen jäsen vuonna
2018, voit maksaa kaksoisjäsenmaksun 48€, joka
sisältää sekä Alumniyhdistyksen
että Professorien puolisot ry:n
jäsenmaksun. Säästät 8€.
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Teologian alumnit ry
tarkoituksena on koota
yhteen HY:n teologisessa tiedekunnassa korkeakoulututkinnon suorittaneita
alumneja. Yhdistys ylläpitää yhteyksiä
alumnien välillä sekä alumnien ja opiskelijoiden kesken. Yhdistyksellä on noin
50 jäsentä.
Yhdistyksen

Jos haluat olla sekä
Teologian alumnit ry:n että Helsingin
yliopiston alumniyhdistyksen jäsen
vuonna 2018, voit maksaa kaksoisjäsenmaksun 41€, joka sisältää sekä
Alumniyhdistyksen että Teologian
alumnit ry:n jäsenmaksun. Säästät 10€.
Mukaan?

Historia-alumnit
Historia-alumnit / Historia-alum-

ner on marraskuussa 2015 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on
edistää Helsingin yliopiston huma
nistisessa tiedekunnassa historia-
aineita opiskelleiden keskinäistä
yhteydenpitoa ja verkostoitumista.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen tapaamisia
sekä yhteistoimintaa historian oppiaineiden ja opiskelijajärjestöjen kanssa.

tarkoitus on ylläpitää biotekniikan alumnien välistä yhteydenpitoa
sekä mahdollistaa myös alumnien ja
nykyisten opiskelijoiden välistä yhteydenpitoa ja tukea yhteyksiä niin työnantajien kuin alumnien ja nykyisten
opiskelijoiden välillä. Ryhmä järjestää
illanistujaisia, joissa luodaan uusia kontakteja. Ryhmällä on noin 30 jäsentä.
Ryhmän

Ryhmään voi liittyä kuka
tahansa Helsingin yliopistossa tai
HEBIOT-koulutusohjelmassa biotekniikkaa opiskellut. Ei jäsenmaksua.
Mukaan?

Uusilta jäseniltä peritään
5€ liittymismaksu. Maksutiedot
lähetetään, kun Historia-alumnit
yhdistyksen hallitus on käsitellyt
jäsenanomuksen.
Mukaan?
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Mikko Virta

Kansantaloustieteen
alumnit Helsingin
yliopistossa ry
valmistuneet alumnit ovat järjestäytyneet yhdistykseksi, jonka
tarkoituksena on ylläpitää Helsingin yliopiston
kansantaloustieteen alumnien ja taloustieteen
oppiaineen välisiä suhteita ja kehittää toimintamuotoja, joilla noita suhteita voidaan ylläpitää.
Sen tavoitteena on myös vahvistaa ja seurata taloustieteen oppiaineen toimintojen kehittymistä. Yhdistys kehittää myös toimintamuotoja,
jotka tukevat Helsingin yliopiston taloustieteen
oppiaineen toiminnan yleistavoitteita opetusta,
tutkimusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista
harjoittavana yliopiston yksikkönä. Yhdistyksellä on noin 250 jäsentä.
Kansantaloustieteestä

TKT-alumni ry
tietojenkäsittelytieteen alumnitoiminta
käynnistyi syksyllä 2008, kun joukko entisiä opiskelijoita järjestäytyi
alumniyhdistykseksi TKO-älyn
20-vuotisjuhlan yhteydessä Vanhalla ylioppilastalolla 22.11.2008.
TKT-alumni ry:n tarkoituksena
on koota yhteen Helsingin yliopiston
tietojenkäsittelytieteen (aiemmin
tietojenkäsittelyopin) entisiä opiskelijoita, tarjota mahdollisuus heidän
keskinäiseen verkostoitumiseensa
sekä edistää alumnien, opettajien,
opiskelijoiden ja tutkijoiden välistä
yhteistyötä. Alumnitoiminnasta on
hyötyä kaikille osapuolille sekä laajemmin koko yhteiskunnalle!
Yhdistyksellä on aktiivista alumnien välistä toimintaa joka kuukausi
sekä myös laajemmalle kohderyhmälle suunnattua toimintaa, kuten
yleisötilaisuuksia sekä mentorointia,
jota järjestetään yhteistyössä yliopiston kanssa. Yhdistyksellä on noin
200 jäsentä.
Helsingin yliopiston

Promootion ystävät
ovat toimineet Helsingin
yliopiston filosofisen, valtiotieteellisen tai
teologisen tiedekunnan promootiotoimi
kunnan jäsenenä, sen officianttina tai
airuena ovat tervetulleita liittymään ryhmään. Ryhmän jäsenille tiedotetaan säännöllisesti promootioon liittyvistä asioista.
Ryhmällä on noin 140 jäsentä.
Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen piirissä laaditun hakemuksen johdosta maisteripromootioperinne on liitetty
kansalliseen elävän kulttuuriperinnön
luetteloon. Luetteloon liittäminen on tunnustus promootioperinteen merkitykselle ja ainutlaatuisuudelle. Luettelo liittyy
UNESCO:n aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen yleissopimukseen ja
tältä listalta opetus- ja kulttuuriministeriö
ehdottaa kohteita kansainväliseen aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.
Kaikki jotka

Mukaan? Promootion ystävät on
Alumniyhdistyksen ryhmä ja toimii sen
tuella. Ei jäsenmaksua.
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HYY-Seniorit ry
tarkoituksena on olla Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan, sen
puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien,
hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden
sekä HYY Yhtymän hallituksen ja toimihenkilöiden tehtävissä toimineiden
yhdyssiteenä. Senioriyhdistyksen jäseneksi voivat liittyä yllä mainituissa tehtävissä
toimineet tai muuten aktiivisesti HYY:n
toiminnassa mukana olleet henkilöt.
Yhdist yksellä on noin 100 jäsentä.
Yhdistyksen

Jos haluat olla sekä HYY
Seniorit ry:n että Alumniyhdistyksen
jäsen vuonna 2018, voit maksaa kaksois
jäsenmaksun 48€, joka sisältää sekä
Alumniyhdistyksen että HYY Seniorit
ry:n jäsenmaksun. Säästät 8€.

Mukaan?

Mukaan? Jos haluat olla sekä Kansantalous
tieteen alumnit Helsingin yliopistossa ry:n
että Alumniyhdistyksen jäsen vuonna 2018,
voit maksaa kaksoisjäsenmaksun 48€, joka
sisältää kummankin yhdistyksen jäsenmaksun. Säästät 8€.

Mukaan? Yhdistyksen jäseneksi
voivat liittyä kaikki Helsingin yliopistossa tietojenkäsittelytiedettä
opiskelleet henkilöt, jotka kokevat
itsensä alumniksi. Myös henkilö
kunta on tervetullut mukaan
verkostoon. Yhdistyksen jäsenyys
on ilmainen! TKT-alumni ry on
sopinut yhteistyöstä Alumni
yhdistyksen kanssa. Ei normaalin
Alumniyhdistyksen jäsenmaksun
lisäksi muuta jäsenmaksua.
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Mukaan? Voimistelulaitosryhmä on
Alumniyhdistyksen ryhmä ja toimii
sen tuella. Ei jäsenmaksua.

är en sammanhållande länk
mellan nuvarande och tidigare studerande,
nuvarande och tidigare personal vid Svenska
social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, samt övriga personer som omfattar föreningens syfte. Föreningen anordnar
flera evenemang årligen. Föreningen har ca.
150 medlemmar.
Föreningen

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

SNÄf alumner

kantaa
Helsingin yliopiston ensimmäisen
naistutkimusyksikön Kristiina-
instituutin nimeä ja kokoaa yhteen nais- ja sukupuolentutkimusta opiskelleita, opettaneita ja alan
kehitykseen vaikuttaneita ja siitä
kiinnostuneita alumneja. Ryhmällä on noin 100 jäsentä.
Kristiinan ystävät

Mukaan? Kristiinan ystävät on
Alumniyhdistyksen ryhmä ja
toimii sen tuella. Ei jäsenmaksua.
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•Y
 hdistyksen katsotaan olevan
paljon tai hyvin paljon sitoutunut sen 2017–2020 strategisiin
arvoihin; näkemyksellinen, hyödyllinen, innostava ja sivistävä.

bli medlem 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 de båda
föreningarna. Du sparar 8 €.

SNÄf alumner

Kristiinan ystävät

• 84% kokevat suhteen yliopistoon myönteisenä tai hyvin
myönteisenä

Vei kko Som erp
uro

voi liittyä kuka tahansa
Helsingin yliopiston voimistelulaitoksella opiskellut voimistelunopettaja.
Ryhmän tarkoituksena on ylläpitää
Voimistelulaitoksella opiskelleiden
alumnien välistä yhteydenpitoa ja tuoda esille Helsingin yliopiston voimistelulaitoksella tehdyn työn merkitystä
koko suomalaiselle liikuntakasvatukselle sekä korostaa liikunta- ja terveyskasvatuksen merkitystä hyvinvoinnille. Ryhmällä on noin 50 jäsentä.
Ryhmään

Soc&Koms Vänner r.f.

linda tammisto

Voimistelulaitosryhmä

• 88% alumneista ovat ylpeitä
tutkinnostaan

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

JÄSENKYSELYN
TULOKSET

A

lumniyhdistys tekee säännöllisesti
mielipidekyselyitä ymmärtääkseen paremmin alumnien näkemyksiä ja mielipiteitä
kysymyksissä, jotka koskevat Helsingin yliopistoa, jäsenyyttä ja ajankohtaisia tapahtumia ja havaitakseen trendejä asenteissa. Tuorein laaja jäsenkysely on viiden vuoden välein
tehtävä kansainvälisesti verrannollinen kysely,
joka toteutettiin kesä-syyskuussa 2016.
Kyselyyn vastasi kaikkiaan 2 653 alumnia (43% jäsenistä) joista 2 626 verkossa ja 27
postitse.
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.

• Yhdistystä pidetään erittäin
aktiivisena, monipuolisena 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 koskien yliopistoa ovat
alumneille Yliopisto-lehti, sanomalehdet ja Alumniyhdistys.
Nuorten alumnien osalta myös
sosiaalinen media. Yli 60%
luottaa mediaan lähteenä, yli
50% Alumniyhdistykseen ja yli
30% tiedekunnan uutiskirjeisiin, opiskelijoihin ja yliopiston
johtoon uutislähteenä koskien
Helsingin yliopistoa.
• Kysyimme myös mihin painopistealueisiin yliopiston rehtorin tulisi keskittyä. Avoimissa
vastauksissa esiintyi erityisesti
seuraavat aiheet: kansainvälistyminen, tutkimuksen
laadun ja opetuksen arvostus,
tiedeyhteisön hyvinvointi ja
tieteen merkityksen puolesta
puhujana toimiminen.
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linda tam misto

Maistereita
maailmalta

uranta

Näin opiskelijat ajattelevat
Koposen mukaan muuallakin,
ja siksi Helsingin yliopistossa
uskotaan, että tulijoita riittää
myös sen kampuksille. Iso Pyörä
-uudistuksen yhteydessä kaikissa
tiedekunnissa ja koulutusohjelmissa on mietitty, mitkä opinnot
ovat sellaisia, jotka on järkevää
toteuttaa kokonaan tai osittain
englanniksi. Hakea voivat tietenkin myös suomalaiset opiskelijat.
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– Nykymaailmassa mikään ei
ole stabiilia ja staattista, vaan
yliopiston täytyy pystyä luomaan
toimintaympäristöjä, joissa voi
olla luovia. Me haluamme tarjota
kansainvälisille opiskelijoille sitä,
missä olemme hyviä ja mihin
on kysyntää, ja tulla niissä vielä
paremmiksi.
Ensi syksynä Helsingin yliopistossa toimii kaikkiaan 33 kansainvälistä maisteriohjelmaa. Eniten
niitä on Viikin ja Kumpulan kampuksilla, mutta englanninkielisiä
ohjelmia on myös humanististeille
ja valtiotieteilijöille.
Esimerkkeinä voi mainita vaikka
Juhana Aunesluoman vetämän
European and Nordic Studies
-ohjelman ja Matti Miestamon
Linguistic diversity in the digital
age -ohjelman. Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaaran vetämässä Urban Studies

and Planning -koulutusohjelmassa
ovat mukana sekä matemaattis-luonnontieteellinen, bio- ja
ympäristötieteellinen, valtiotieteellinen että humanistinen tiedekunta ja lisäksi Aalto-yliopisto.
Kansainvälisiin maisteriohjelmiin haetaan papereilla. Haku
kriteereitä ovat etenkin aiemmat
opinnot ja niissä menestyminen,
mutta ohjelmissa katsotaan myös
arvosanoja syvemmälle.
– Akateemisten sisältöjen
lisäksi hakijalla täytyy olla vahva
motivaatio. Sen mittaaminen on
vaikeaa, mutta on tärkeää, ettei
hakemuksia katsota vain mekaanisesti, Koponen toteaa.
Kilpailu maisteriohjelmien kesken on kovaa – pelkästään englannin kielellä vaihtoehtoja löytyy
Koposen mukaan maailmalta
kymmeniätuhansia. Maisteri

Tarvitseeko organisaatiosi
harjoittelijaa, graduntekijää
tai työntekijää?
linda tammisto

F

uksina sisään, maisterina
samasta putkesta ulos. Näin
yliopisto-opinnot ovat Suomessa
perinteisesti edenneet. Etenkin
Pohjois-Amerikassa ja Isossa-Britanniassa on kuitenkin ollut
tyypillistä jo kauan, että kandin
ja maisterin tutkinnot suoritetaan
eri yliopistoissa. Tähän suuntaan
ollaan menossa entistä vahvemmin myös Helsingin yliopistossa.
– Se on ajatusten ja ideoiden
kierron kannalta äärimmäisen
hyvä asia, ei pitäisikään jämähtää.
Meidänkin pitää rohkaista omia
kandejamme miettimään rohkeasti, onko meillä sopivaa tarjontaa
vai olisiko maisteriopinnot parempi suorittaa jossain muualla, sanoo
asiantuntija Esko Koponen Opetuksen strategisista palveluista.
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Susanna Niinistö-Siv

Ota yhteyttä Helsingin
yliopiston Urapalveluihin.
employerservices@helsinki.fi

vaiheen opiskelijat yleensä
tietävät jo, mitä haluavat, ja tekevät valintansa etenkin sisällön
ja laadun perusteella. Helsingin
yliopistoa auttaa yleisellä tasolla
Suomen maine koulutuksen
mallimaana, mutta myös yliopisto-rankingeilla on merkitystä
– vaikka niiden käyttämistä mittareista ollaankin montaa mieltä.
Helsingin yliopisto kuitenkin
sijoittuu sadan parhaan joukkoon
kaikissa keskeisissä rankingeissa.
– Laatua on vaikea verrata, ja
jos yliopistoa ei tunne ennestään,
moni hakija katsoo rankingeja.
Suomen etu tietenkin olisi, että
ulkomailta tulevat osaajat jäisivät Suomeen myös maisteriksi
valmistuttuaan. Se ei kuitenkaan
aina ole helppoa vaikka olisi
haluakin, sillä Suomessa vaaditaan usein edelleen sujuvaa
suomen kielen taitoa, vaikka
todellisuudessa vähän horjuvampikin kielitaito riittäisi. Koposen
mukaan ulkomaisten opiskelijoiden kotouttamisessa Suomeen
auttaisi, jos yritykset tarjoaisivat
kansainvälisten maisteriohjelmien
opiskelijoille esimerkiksi graduaiheita jo opintojen aikana.
– Tällaisia ehdotuksia kuulisimme lämmöllä, Koponen sanoo.

uudistunut
koulutus
Uusilla opiskelijoilla on
aiempaa enemmän vaihto
ehtoja maisteriopintoihin.
Myös työelämä ja digitali
saatio kuuluvat opintoihin
aiempaa tiiviimmin.

V

iime syksy vei Helsingin yliopistosta pääaineet ja toi tilalle
koulutusohjelmat. Muutos on osa
Iso Pyörä -uudistusta, jossa kandi- ja
maisterivaiheen opinnot irrotetaan
entistä vahvemmin toisistaan.
– Uudistus antaa opiskelijoille aikaa miettiä omaa polkuaan vielä kandivaiheessa. Koulutusohjelmat ovat
sisällöltään aiempia pääaineita laajempia, ja yhdestä koulutusohjelmasta voi hakea useampaan maisteriohjelmaan, opetuksen kehitysjohtaja
Susanna Niinistö-Sivuranta kertoo.
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rahoitusta myös dataa ja muuta
materiaalia tutkimustaan varten,
Haataja sanoo.
– Molempien näkökulma laajenee, kun tutkija ja yritys juttelevat keskenään.
Yritysyhteistyön tiimi järjestää
tätä varten monenlaisia tilaisuuksia. Meet the Scientists -päivässä yritysten edustajat voivat
tulla kuuntelemaan, missä tiede
heidän alallaan juuri nyt
etenee. Cup
of Science
-tilaisuuksissa
tutkijat pohtivat millä tavalla
yritysten ongelmat voisi ratkaista. Vuonna
Maarit H
aataja
2016 Helsingin
yliopiston tutkijat
kuitenkin muuttumassa, ja yksi
tekivät yhdessä yritysten kanssa
muutoksen mahdollistaja on juuri 327 julkaisua ja 93 keksintöilmoiyritysyhteistyön tiimi, joka perus- tusta, ja yliopiston kuluvan stratettiin toukokuussa 2016. Seitsen- tegiakauden aikana yhteistyö on
henkisessä tiimissä on monipuotarkoitus saada entistä voimaklista osaamista ja kokemusta niin
kaampaan kasvuun.
lääketeollisuudesta kuin IPR- eli
aineettoman omaisuuden oikeuk- Haataja korostaa, että hänen
sistakin. Monella on työhistoriaa
tiiminsä tarkoituksena on palvella sekä tutkijoita että yrityktutkijana.
siä. Kummatkin voivat ottaa yriYrityksiä ja tutkijoita ajavat yhtysyhteistyön tiimiin yhteyttä,
teen monet tekijät: niin Suomen
kun kaipaavat yhteistyökumppania, mutta eivät esimerkiksi
hallitus, EU kuin tutkimuksen
tiedä, miten lähteä liikkeelle.
rahoittajatkin haluavat, että yliopistoissa tehtävää tutkimusta
– Parhaassa tapauksessa syntyy uusi tutkimusyhteistyö.
hyödynnetään entistä enemmän
Syntyneet yhteydet ovat vaihmyös yrityksissä. Haatajan mudelleet tosi pienistä tosi isoihin
kaan ulkoinen paine ei kuitenkaan ole se seikka, mihin kanhankkeisiin.
nattaa keskittyä. Olennaisempaa
on, että sekä tutkijat että yritykset Tarvitseeko yrityksesi tutki
jan apua tai haluaisitko tulla
todella hyötyvät yhteistyöstä.
puhumaan yritysmaailmasta
– Yritykset haluavat hyödyntää
tohtorikoulutettaville?
meidän korkeatasoista tutkimustamme omassa tuotekehityksesOta yhteyttä:
sään, ja tutkijat voivat saada paitsi businessteam@helsinki.fi
ta m m is

mennessä suurin osa opiskelijavalinnoista tehdään papereiden
perusteella. Valintakoeväyläkin
Opiskelu- ja opetusmenetelmisäilyy, ja avoimen yliopiston kauten digitalisoituminen tulee sekin
ta tulevien pääsyä helpotetaan.
jatkumaan vahvasti. Moni kou– Vuoden 2018 suurimmat
lutusohjelma hyödyntää jo nyt mo- muutokset kohdistuvat pääsykonimuotoista opetusta, jossa opiske- keisiin, joihin valmistautumisailijat ovat katsoneet ennen luentoa
kaa lyhennetään. Pääsykoeaineistoa supistetaan ja se julkistetaan
opetusvideon. Tällöin luento voi
vasta kuukautta ennen kokeita.
heti alkaa keskustelulla.
Tämä vähentää erityisesti samana
– Teknologian avulla isokin
joukko opiskelijoita saadaan akti- keväänä ylioppilaaksi kirjoittaneivoitua, Niinistö-Sivuranta toteaa. den kuormitusta ja valmennusMyös tenttejä sähköistetään jat- kurssien tarvetta.
kuvasti enemmän, ja ennen pitkää
Helsingin yliopiston koulutus
myös valintakokeet sähköistyvät.
Se ei kuitenkaan ole ainoa muutos, ohjelmiin voit tutustua
osoitteessa: helsinki.fi/fi/
sillä opetus- ja kulttuuriminis
opiskelu/koulutusohjelmat
teriön mukaan vuoteen 2020

li n da

on mullistanut rakenteiden lisäksi myös sisältöjä.
– Tavoittelemme entistä suurempaa työelämärelevanssia, jotta
opiskelijoille kehittyisi monialaista osaamista esimerkiksi sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja verkostojen rakentamisessa,
Niinistö-Sivuranta sanoo.
Kaikissa kandiohjelmissa on
10 opintopisteen edestä opintoja,
joissa korostuu työelämäosaaminen. Perinteisten harjoittelujen
lisäksi opiskeluun kuuluu esimerkiksi projektiopintoja, joissa ratkaistaan yrityksen tai muun yhteisön toimeksiannosta sen alaan
liittyviä toimeksiantoja. Opiskelijoille järjestetään myös aiempaa
systemaattisemmin vierailuja,
joilla eri alojen ammattilaiset kertovat omista urapoluistaan.
– Alumnit ovat erittäin tervetulleita kertomaan omista kokemuksistaan opiskelijoille.
Niinistö-Sivuranta myöntää,
että osalle vanhoja opiskelijoita uudistus on herättänyt epä
varmuutta.
– He voivat kuitenkin opiskella vanhojen tutkintovaatimusten
mukaisesti lukuvuoden 2019–
2020 loppuun tai vaihtaa saman
tien uuteen koulutusohjelmaan.
Uusilta opiskelijoilta koulutusIso Pyörä

ohjelmat ovat sen sijaan saaneet
yllättävän hyvää palautetta.

mika huisman

Kun erilaisia hakukohteita oli
ennen liki 200, kandiohjelmia on
nykyään 32 ja maisteriohjelmia 61.
Tämä ei silti tarkoita, että oppi
aineiden määrä olisi vähentynyt.
Yksi koulutusohjelma voi sisältää
opintoja useammasta oppiaineesta
tai jopa tiedekunnasta, ja opintoja
voi valita myös muista kuin omasta koulutusohjelmasta. Toisaalta
joidenkin koulutusohjelmien –
esimerkiksi lääketieteen – sisältö on hyvinkin lähellä aiempia
pääaineita.

Yritysyhteistyö

”H

ei, nehän oikeasti tarvitsivat minun tietojani ja
osaamistani!”
Näin hämmästeli eräs humanistisen alan tutkija tavattuaan yritysmaailman edustajia
Helsingin yliopiston yritysyhteistyön tiimin järjestämässä
tilaisuudessa. Tiimin vetäjä,
palvelupäällikkö Maarit Haataja, ei sen sijaan ollut yrityksen kiinnostuksesta lainkaan
ihmeissään.
– Teknologia ei enää ole ainoa
asia, mikä yrityksiä kiinnostaa. Ihmistieteiden näkökulma
on nyt se valtti, jota yritykset
kaipaavat, ja siihen Helsingin
yliopistolla on huippuluokan
osaamista.
Haatajan kertoma esimerkki kuvaa hyvin sitä, millaisia
turhia ennakkoluuloja tutkijoiden ja yritysten välillä yhä voi
olla. Osittain kyse on siitä, että
monilla aloilla yritysyhteistyöstä
on ohuet perinteet. Tilanne on
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Studia
Generalia

Glucomodicum kehittää
kivutonta ja neulatonta
verensokerin mittaus
menetelmää

METSÄ

tiedeinnovaatioita

Miten puu kasvaa?
Hillitsevätkö metsät
ilmastonmuutosta?
Miksi metsä tekee hyvää?
Kevään Studia Generaliassa
mennään metsään ja
tutkitaan sen ihmeitä.

Tutkimukseen pohjautuvia
startup-yrityksiä perustetaan
useita joka vuosi. Uudet yritykset
tarvitsevat monenlaista tukea
matkallaan. Olisiko sinulla
mahdollisuus ryhtyä mentoriksi,
sparraajaksi tai sijoittajaksi?

torstaisin
15.2., 22.2., 1.3., 15.3. ja 22.3.
klo 17.00–19.00
Paikka:
Porthania PI, Yliopistonkatu 3
Lisätietoa:
helsinki.fi/avoin
Tervetuloa!
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H

elsingin yliopiston omistama Helsinki
Innovation Services (HIS) auttaa tutkijoita
tiedeinnovaatioiden hyödyntämisessä. Käytännössä HIS:n asiantuntijat selvittävät innovaation
kaupallisia mahdollisuuksia ja kilpailutilannetta,
auttavat hakemaan patentteja ja rahoitusta sekä
etsivät sijoittajia ja jäseniä startup-yritysten
yrittäjätiimeihin.
Kaupallistamisputkessa on parhaillaan useita
kymmeniä hankkeita, joista ajankohtaisia
ovat muun muassa Glucomodicum, Memocate
ja Moprim.

Memocate helpottaa
vuorovaikutusta
muistisairaan kanssa

Moprim tunnistaa
liikkuvan ihmisen
tavat

Muistisairaat ja heidän hoitajansa
tai läheisensä kamppailevat erilaisten vuorovaikutusongelmien
kanssa. Muistisairaus voi aiheuttaa äänekästä tai häiritsevää käytöstä, väkivaltaisuutta, vaikeuksia tunnistaa paikkaa, aikaa tai
tilannetta ja kykenemättömyyttä
ilmaista itseään millään tavalla.
Näihin asioihin Memocate pureutuu tuottamalla digitaalisesti
tuettua vuorovaikutuskoulutusta.
– Vuorovaikutusta kehittämällä voidaan tutkitusti vähentää muistisairaiden henkilöiden
haasteellista käyttäytymistä.
Parannamme arkea tarjoamalla
tietoa väärinymmärrysten ratkomiseen, kertoo Memocaten tieteellinen neuvonantaja Camilla
Lindholm.

Ihmiset liikkuvat yhä enemmän
ja tämä kiinnostaa monia. Uuden liikkumismuodon tunnistavan teknologian avulla voidaan
jo nyt esimerkiksi tehdä havaintoja siitä, millä välineellä ihmiset liikkuvat.
– Mobiilisovelluksen osana
olevalla Moprimin -teknologialla kerätään tietoja, joita voi
käyttää hyväksi muun muassa
liikennevirtojen suunnittelussa
ja uusien, liputtomien matkapalvelujen toteuttamisessa.
Samaa dataa voi käyttää myös
henkilökohtaisen hiilijalanjäljen
seuraamiseen, kertoo Moprimin
hallituksen puheenjohtaja Petri
Martikainen.

Diabetes on laaja globaali ongelma,
sillä yli 400 miljoonaa ihmistä sairastaa 1- tai 2-tyypin diabetesta. Ylipaino
on merkittävä 2-tyypin diabeteksen
riskitekijä, ja siksi 1,9 miljardilla ihmisellä on kohonnut riski sairastua
siihen. Glukoosi- eli sokeriarvojen
neulattomalle ja helppokäyttöiselle
mittaamiselle on valtava tarve.
Yli kolmen vuoden perusteellisten
tutkimusten avulla on monitieteinen
tutkijaryhmä kehittänyt tähän uuden,
neulattoman mittarin. Se on niin pienikokoinen, että sen voi liittää joko
osaksi älykelloa tai aktiivisuusranneketta tai uudenlaiseen taskukokoiseen
glukoosimittariin.
– Uskomme, että GlucoModicumilla on erinomaiset mahdollisuudet
luoda erittäin tuottavaa ja laajenevaa
liiketoimintaa sekä tuoda markkinoille ratkaisu, joka parantaa miljoonien
ihmisten terveyttä ja elämänlaatua,
sanoo GlucoModicumin kaupallistamisesta vastaava Jokke Mäki.

Startupit tarvitsevat
apua kasvaakseen
Alumnien asiantuntemus ja
verkostot ovat monelle start
up-yritykselle kullanarvoisia.
Jos sinulla on kiinnostusta ja
aikaa auttaa nuoria yrityksiä
alkuun, ota yhteyttä HIS:n
toimitusjohtaja
Jari Strandmaniin,
jari.strandman@helsinki.fi
tai p. 040 700 6968.
HIS:n uusilla verkkosivuilla
voi tutustua ajankohtaisimpiin innovaatioihin: his.fi
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SADAN PARHAAN JOUKOSSA

alumniyhdistyksen
Hallitus toimikaudella 2018

M

aailman noin 18 000 yliopis
ton joukossa Helsingin yliopisto sijoittuu lähes kaikissa 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 ajankohtaista tietoa meneillään
olevasta huippututkimuksesta.
HY säilytti vuonna 2017 sijan
56 kansainvälisesti arvostetussa Shanghai Academic Ranking
of World Universities (ARWU)
yliopistovertailussa. Toisessa kansainvälisesti arvostetussa vertailussa –Times Higher Education World
University Rankings (THE) – HY
pääsi sijalle 90 pitkälti tieteellisten viittausten perusteella. Eniten
kehitettävää Helsingin yliopistolla
on vertailun perusteella yhteyksissään yrityksiin ja muuhun elinkeinoelämään. Tässä asiassa alumnit
voivat varmasti auttaa!
YKSI POHJOISMAIDEN PARHAISTA

Rankinglistojen kärkeä pitävät
toistuvasti pohjoisamerikkalaiset
yliopistot. Vuoden 2017 Shanghai-
rankingissa yhdysvaltalaiset
Harvard University ja Stanford
University sijoittuivat ensimmäiselle ja toiselle sijalle. Kolmanneksi nousi University of Cambridge
ohittaen Massachusetts Institute
of Technologyn (MIT) ja University
of California, Berkeleyn.
Maailman sadan parhaan joukkoon mahtui vain joitakin pohjoismaalaisia yliopistoja. Niistä
Helsingin yliopiston edelle sijoittuivat Kööpenhaminan yliopisto
sekä Tukholmassa toimiva
Karoliininen instituutti. Edellis44
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• Viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Arja Suominen, Finnair (pj)
• Eläinlääketieteen tohtori, ELT Tuula Honkanen-Buzalski UUSI
• Johtaja Antti Huhtamäki, Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela)
• Kansleri, professori Kaarle Hämeri, Helsingin yliopisto UUSI
• Johtaja Tuuli Kousa, OP
• HLL, MuK, oopperalaulaja, Laura Leisma, City-hammaslääkärit/Oral
• Asianajaja, OTM, FM Jukka Lång, Dittmar&Indrenius UUSI
• Hallituksen puheenjohtaja Susanna Miekk-oja, Tracefi Oy
• FT Sole Molander, The JuicePLUS+ Company ApS
• Tietokirjailija ja tiedetoimittaja Marjo T. Nurminen UUSI
• Toiminnanjohtaja Katariina Styrman, Suomen Saunaseura ry
• Toimitusjohtaja Reidar Wasenius, Finnish Business Angels
Network (FiBAN)

HELSINGIN YLIOPISTON SIJOITUS
SUURIMMISSA KANSAINVÄLISISSÄ VERTAILUISSA

alumniyhdistyksen
Valtuuskunta toimikaudella 2018
• Toiminnanjohtaja Kati Myllymäki, Suomen Lääkäriliitto (pj)
• MMM Christina Gestrin (1. varapj)

SHANGHAI

QS

TIMES (THE)

TAIWAN

2017

56

102

90

81

• Konsulttiyrittäjä Arto Ojala, AVEPO Oy (2. varapj)

2016

56

91

91

71

• Toimialajohtaja Juha Jolkkonen, Sosiaali- ja terveystoimiala,

2015

67

96

76

69

2014

73

67

103

68

2013

76

69

100

64

2012

73

78

109

56

2011

74

89

91

66

2010

72

75

102

2009

72

108

48

2008

68

91

• Johtaja Mari Pantsar, Hiilineutraali kiertotalous, Sitra UUSI

2007

73

100

Lue lisää:

50
52

74

116

2005

76

62

2004

72

129

2003

74

shanghairanking.com
timeshigher
education.com

• Professori Seppo Honkapohja, Aalto yliopisto

2006
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Helsingin kaupunki UUSI
• Apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, Maa- ja metsätalousministeriö
• Vapaa kirjoittaja ja luonnonsuojelija Heidi Andersson,
Suomen WWF:n hallitus
• Asianajaja, varatuomari Ritva-Liisa Luomaranta, Asianajotoimisto
Borenius Oy

• Varatuomari Taisto Hujala, Sampo Ryhmä, If Vahinkovakuutus
• FL Carmela Kantor-Aaltonen, Suomen Bioteollisuus ry asiamies
ja Kemianteollisuus ry johtava asiantuntija
• Toimitusjohtaja Juha Pekka Katainen, Asianajotoimisto Krogerus Oy
• Hallitusammattilainen, OTK Kirsi Komi

vuosiin verrattuna HY on noussut
sekä Uppsalan yliopiston että Oslon
yliopiston edelle.
mihin vertailut perustuvat?

Kansainväliset yliopistovertailut
mittaavat useita tekijöitä kuten
tutkimusten laajuutta ja vaikuttavuutta, opetuksen tasoa, yliopiston
mainetta ja sen kansainvälisyyttä. Esimerkiksi ARWU-vertailussa
painottuu tieteellisten julkaisujen

ja viittausten lisäksi myös yliopiston alumnien saamien Nobel-palkintojen ja matematiikan alalla
jaettavien Fieldsin mitalien määrä.
THE-vertailu keskittyy puolestaan
opetuksen maineeseen, tohtorintutkintojen määrään ja tutkimukseen laajemmin. Vuoden 2011
Alumni Bengt Holmströmille
vuonna 2016 myönnetystä
Nobel-palkinnosta HY saa jat
kossakin lisäpisteitä vertailuissa.

• Tutkimusjohtaja Mika Maliranta, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)
• Myyntijohtaja Jari Pitkälä, Barona Group UUSI
• Helsingin Keskuskirjaston johtaja Anna-Maria Soininvaara
• Valtiosihteeri Peter Stenlund, Ulkoasiainministeriö
• Asiakkuusjohtaja Mikko Surakka, Oriola Oy
• Toiminnanjohtaja Tuija Talvitie, Crisis Management Initiative (CMI)
• Suurlähettiläs Teemu Tanner, Suomen suurlähetystö Pariisissa
• Luontopalvelujohtaja Timo Tanninen, Metsähallitus
• Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, Helsingin kaupunki UUSI
• Hallituksen puheenjohtaja Leena Niemistö, Suomen Kansallisooppera ja baletti sr ja Oopperan ja baletin tukisäätiö sr UUSI

Moom in Char acte rs

alumnigolf

Kirjallisuuspiiri

tieteen ja käytännön kohtaamispaikka

A

lumniGolf IV pelattiin 31.5.2017 Hirsalan
kentällä Kirkkonummella 100-vuotiaan
Suomen merkeissä. Ensimmäinen AlumniGolf
pelattiin vuonna 2013 Tapiolan kentällä hellesäässä kevyin vaattein. Tänä vuonna sitä vastoin oli tuulta ja tihkusadetta eikä lämpömittarikaan päässyt 10 asteeseen. Kaikki mukana
ollut vaatetus oli tarpeen. Jotain kesäistä oli
kuitenkin. Hirsala oli viritetty kesäkuntoon ja
kenttä, etenkin viheriöt olivat mainiossa kunnossa vaikean alkukevään jälkeen. Tulostaso
oli hyvä vaikka ei päästy aivan tasoituksiin.
Pääkilpailuna oli henkilökohtainen pistebogey
täysin tasoituksin. Lisäksi pelattiin kaksihenkisin joukkuein best ball kisa. Erikoiskisoina
oli lähimmäksi lippua- ja pisin drivekisa sekä
Suomi100 kisa (bruttolyönnit 100).
Olimme saaneet myös hienon kumppanin,
kun autoliike Lexus Kaivoksela tuli tukemaan
kisajärjestelyitä. Lexus toi uusimmat automallit nähtäville ja mahdollisti koeajaa niitä
kisojen jälkeen. Myös palkintopöytä oli komean näköinen ja arvontoihin säästyi paljon
palkintoja. Kiitollisina otimme vastaan Lexus
Kaivokselan mukanaan tuoman ohjelmalisän.

tettä. Kisa oli kyllä tosi tiukka. Reino Hjerppe
pelasi samat pisteet ja näin viimeisen yhdeksän
reiän pisteet ratkaisivat mestarin. Muut palkintosijat menivät järjestyksessä Jari Sokka ja
Heikki Hervonen 30 pistettä. Kolmas sija oli
myös tosi tiukka ja ratkesi vasta kuuden viimeisen reiän tuloksella. Myös viides sija ratkesi
viimeisen yhdeksän reiän tuloksella Kai Korttilan eduksi 29 pisteellä. Eeva Cleve-Riski
palkittiin samalla 29 pisteellä parhaana naispelaajana. Erikoiskilpailuissa lähimmäksi lippua
löi Erja Saraste 1,76 metrin etäisyydelle. Pisimmälle sai pallonsa Ritva Halila väylällä 4.
Joukkue best ball -kisan voittivat pari Heikki
Hervonen ja Kai Korttila 41 pisteellä. Suomi
100 kisan voitti Pekka Vähätalo 99 lyönnillä.
Ilman tasoitusta eli scratch-tulos oli 80 lyöntiä
ja sen pelasi Mika Suikki.
AlumniGolf IV oli 44 kisailijan kanssa
tähänastisista suurin osallistujamäärältään.
Tällä kertaa osallistujia oli myös Hankenista.
Tavoitteena on edelleen kehittää yhteistyötä
Unisportin ja Aalto-yliopiston kanssa.

Suomen niemellä
Ma 12.2. klo 17–19
Kirjailija Juha Hurme kertoo vuoden 2017
Finlandia-palkinnon voittaneesta teoksestaan Niemi (Teos, 2017). Ilmoittautuminen
yhdistyksen verkkosivuilla tai toimistolle.
Porthania, Sali PI, Yliopistonkatu 3.
Elämästä ja kirjoittamisesta
Ma 12.3. klo 17–19
Tellervo Koivisto kertoo elämästään ja
elämäkertakirjastaan Tellervo Koivisto
(kirj. Anne Mattsson, Siltala 2017).
Ilmoittautuminen yhdistyksen
verkkosivuilla tai toimistolle.
Päärakennus, Sali 5, Fabianinkatu 33.
Kustantamovierailu
Ma 9.4. klo 17–19
Kustantamo ja ohjelma ilmoitetaan
myöhemmin. Ilmoittautuminen yhdistyksen
verkkosivuilla tai toimistolle.

Sisällissota Helsingissä
Ma 14.5. klo 17–19
Millaista oli tavallisten ihmisten elämä sisällis
sodan Helsingissä? Historiantutkija Samu
Nyström kertoo Jörn Donnerin kanssa kirjoittamastaan kirjasta Märklig är nu världens gång
– Merkillinen on nyt maailman meno: Helsingin
päiväkirja sekasorron ajalta 1917–1918 (Schildts
& Söderströms – Otava, 2017). Nyströmin
kanssa keskustelemassa toinen sisällissodasta
kirjan kirjoittanut tutkija. Ilmoittautuminen
yhdistyksen verkkosivuilla tai toimistolle.
Päärakennus, Sali 13, Fabianinkatu 33.

Kirjallisuuspiirin vetäjät
ja ohjelman suunnittelijat:
Mari Koli, toimitusjohtaja, Schildts &
Söderström ja FM Urpu Strellman,
kirjallisuusagentti

Jaakko Suomela
Yhdistyksen golf-vastaava

kenttää monet pitivät vaikeana,
mutta onhan lajikin vaikea ja ns. helppoja
kenttiä tuskin on olemassakaan. Kisan jälkeen
nautittiin klubin ravintoloitsijan kattama herkullinen buffet-lounas viinin tai oluen kera.
Jälkipeleissä todettiin sekä naisten että miesten menestys. Yksilökisavoitot menivät kaikki
miehille ja erikoiskisat lähimmäksi lippua sekä
pisin drive menivät, ehkä hieman yllättäen,
naisille. Yleisesti voidaan todeta, että kentän
pituus, eri teet sekä tasoitusjärjestelmä antavat
naisille ja miehille tasavertaiset lähtökohdat.
Hirsalan

kiertävään kiertopalkintoon sai kolmantena nimensä Mika Suikki pelaten 34 pisIkuisesti
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Tietojenkäsittelytieteen alumni

AlumniGolfiin osallistui niin alumneja
kuin yliopiston henkilökuntaa.
AlumniGolf V
pelataan Hirsalassa
to 31.5.2018
Syömme yhteisen lounaan
pelin jälkeen.
Ilmoittaudu mukaan ja osta
pelipaikka: alumnikauppa.fi
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Alumnimatkat

– Seikkailu jolla on tarkoitus
Ikimuistoisia kokemuksia alumnien ja
akateemisten asiantuntijoiden seurassa.

FRÖSÉNIN KANSSA
JORDANIAAN
järjestää matkan
Jordaniaan ja Petraan 15.–22.10.2018.
Asiantuntijaoppaana toimii Helsingin yliopiston kreikkalaisen filologian professori Jaakko
Frösén, joka on Suomalaiset Aaronin vuoren
kaivaukset -projektin johtaja ja erikoistunut
klassiseen arkeologiaan itäisellä Välimerellä.
Matkalla tutustutaan muun muassa Frösénin
johtamiin arkeologisiin kaivauksiin sekä Petran kaupunkiin ja Aaronin vuoreen paikallisten beduiinien opastamina. Kahdeksaan päivään sisältyy myös sukeltamista ja hauskoja
illallisia hyvässä seurassa.
Alumniyhdistys

NEW ORLEANS
JA MISSISSIPPI
risteily (Thanksgiving)
vie Mississippiin ja New Orleansiin
17.–27.11.2018 yhdistäen Amerikan etelän
historian sekä jazz- ja bluesmusiikin. Matka
alkaa New Orleansin Bourbon Streetiltä ja
jatkuu risteilynä Memphisiin siipirataslaiva
American Queenilla. Hyvin varustetuissa
hyteissä ja sisustuksessa näkyy viktoriaanisen ajan loisto. Jokiristeily tarjoaa näkymiä
pitkin Mississipin rantoja Mark Twainin
Amerikasta. Pysähdykset tarjoavat etelävaltioiden historiaa, cajun ja creole -keittiön
herkkuja ja huippuluokan viihdettä. Iltaisin
paikallinen musiikki soi Grand Salongissa.
Päätämme risteilyn gospel ja rythm and
blues-musiikin keskukseen Memphisiin
jonka Beales Streatin klubeilla uransa
aloittivat mm. BB King ja Elvis Presley.
Kiitospäivän

OXFORD JA CAMBRIDGE
tekee suuren kysynnän
vuoksi matkan yliopistokaupunkeihin
Oxford ja Cambridge sekä 18.–22.4. että
9.–13.5.2018. Matkalle lähdetään heti työpäivän
päätyttyä keskiviikkona ja paluu on sunnuntai-iltana. Perusteellisen yliopistoihin ja niiden
collegeihin sekä opiskelijaelämään tutustu
misen lisäksi teemme kaupunkikävelyjä ja
tapaamme sekä alumneja että opiskelijoita.
Alumniyhdistys
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Matkat tehdään yhteistyössä Oxfordin ja
Cambridgen yliopistojen alumnitoiminnan
kanssa ja saamme paikalliset alumnit oppaiksemme. Matkaan kuuluu myös päivä
retki Cotswoldsin luonnonkauniiseen
kreivikuntaan.
Matka on osa yliopistomatkojen sarjaa,
joka vie alumnit kerran vuodessa tutustumaan kahteen kuuluisaan yliopistoon.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut sähköpostitse matkatoimisto Axtoursin yhteyshenkilö
Liisa Suonsivulle, alumni@axtours.fi. Lisätietoa puhelimitse numerosta 040 483 4950.
Alumniyhdistys | Jäsenkirje 2018
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S

Göran Schildt ja Mona Morales-Schildt Kreikassa 1950-luvulla

Luentosarja
Seikkailusta
50
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eikkailu voi käsittää kaiken dramatiikasta
ja jännityksestä arkipäivään, joka näyttäytyy hieman erilaisena kuin mihin olemme
tottuneet. Tässä luentosarjassa, joka keskittyy
akateemisiin seikkailijoihin, olemme kiinnittäneet huomiota seikkailuun näistä näkökannoista, mutta myös matkustamisen tulokseen
kahtalaisessa merkityksessä.
En tee tätä ihastuttavaa matkaa pettääkseni itseäni, vaan oppiakseni itsestäni reaktioideni kautta, kirjoitti Goethe kirjassa Italienische Reise.
Itsensä siirtämisen toiselle, vieraalle paikkakunnalle ei tarvitse olla pelkästään fyysinen
matka ajassa ja tilassa, vaan se voi myös olla
tutkimusmatka omaan minuuteen. Seikkailu
tarjoaa aina yllätyksiä. Minä en valinnut tätä
seikkailua, vaan seikkailu valitsi minut, totesi
yksi Suomen tunnetuimmista seikkalijoista,
kirjailija ja taidehistorioitsija Göran Schildt
(1917–2009), joka on erityisen tunnettu seikkailullisista matkakertomuksistaan, jotka hän teki
Daphne-ketsillään. Seikkaileminen ja matkustaminen olivat keskeisiä osia Schildtin elämää.
Kun siirrymme nyky-yhteiskuntaan huomaamme, että toimittaja-kirjailija Stefan
Lundbergin seikkailut jäsentyvät samalla tavalla kuin Göran Schildtin. Lundberg, joka
on ensimmäinen puhuja luentosarjassa, kertoo
mikä häntä ajaa seikkailuihin ja kirjoittamaan
seikkailuistaan. Lundbergillä on vahva kytkös
Göran Schildtiin muun muassa sen jälkeen, kun
Lundberg 2014 matkusti Schildtin vanavedessä.
Hilma Granqvist teki uraauurtavaa kulttuuriantropologista kenttätyötä Palestiinassa
vuosina 1925–1931, jossa häntä nykyään juhlitaan sankarina, koska hänen dokumentointinsa pelasti tuholta ja unohdukselta olennaisia
osia palestiinalaisesta kulttuurihistoriasta. Hän
tuskin näki omat edesottamuksensa suurena
seikkailuna, vaikka häntä nykyään pidetään
Suomen ensimmäisenä antropologina. FT
Sofia Häggman on kirjoittanut hänestä elämänkerran.
Georg August Wallinin matka on näistä
ehkäpä kaikkein vaarallisin seikkailu. Opiskeltuaan itämaisia kieliä hän matkusti 1843

Egyptiin, jossa hän otti muslimihenkilöllisyyden Abd al-Wali. Hän piti Kairoa tukikohtanaan, josta hän matkusteli Egyptissä, Siinain
niemimaalla, Syro-Palestiinassa ja Persiassa.
Ensisijainen matkakohde oli kuitenkin Arabian
niemimaa, jossa hän salahenkilöllisyytensä turvin pystyi elämään kuten paikalliset beduiinit,
ja vierailla Mekan ja Medinan pyhissä kaupungeissa. FT Patricia Berg on yksi julkaisijoista
SLS:n painokselle Georg August Wallinin teoksesta Skrifter.
1800-luvulla Rooma oli taiteen kotimaa,
jonne kaikki taiteilijat halusivat matkustaa.
Matkustamisen nähtiin kehittävän mieltä ja
antavan tarvittavia kokemuksia ja inspiraatiota.
FT Liisa Suvikumpu on väitellyt aiheesta otsikolla: Kulttuurisia kohtaamisia – Suomalaiset
kuvataiteilijat ja Rooma 1800-luvulla.

To 12.4. klo 17–19 Toimittaja ja
kirjailija Stefan Lundberg: Seikkailu
elämäntyylinä
Ti 17.4. klo 17–19 FT Sofia Häggman:
Pidän minusta täällä. Hilma Granqvist –
etnologinen uranuurtaja Palestiinassa.
To 3.5. klo 17–19 FT Patricia Berg:
Seikkailullinen pyhiinvaellus
Medinaan ja Mekkaan. Georg August
Wallinin matkat Arabian niemimaalla
1840-luvulla.
To 17.5. klo 17–19 FT Liisa Suvikumpu:
Et in Arcadia ego! Suomalaiset
kuvataiteilijat Roomassa 1800-luvulla
Paikka: Yliopiston päärakennus,
Pieni juhlasali, Fabianinkatu 33, 4. krs
Ilmoittautuminen:
helsinki.fi/fi/alumniyhdistys
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Mitro Härkönen / Ryhmäteatteri

Italialainen Ippolito Caffi
(Belluno 1809–Lissa 1866) oli
kaupunkinäkymiin ja maisemiin erikoistunut taiteilija,
seikkailija, isänmaanystävä ja tutkimusmatkailija.
Häntä pidetään veduta-
maalausperinteen jatkajana
ja uudistajana. Caffi ihaili
Canaletton taidetta, mikä
ilmenee hänen varhaisissa
meri- ja arkkitehtuurinäkymissään kirkkaana
ja kuulaana esitystapana. Myöhemmin Caffi
saavutti mainetta maalaamalla sumuisia
maisemia, jossa keskeistä eivät ole enää
rakennukset, vaan unenomaisen valon
salaperäinen hohde. Taideteokset kuuluvat

Muodonmuutos
Ke 28.2.2018 klo 19
Ryhmäteatteri, Helsinginkatu 25
Tämä selkärangaton komedia perustuu Franz
Kafkan novelliin Muodonmuutos, jota pidetään
yhtenä kaikkien aikojen merkittävimmistä
kaunokirjallista kertomuksista. Tunnollinen
merkonomi Keijo Yrjänä Saastamoinen huomaa eräänä päivänä muuttuneensa suunnattomaksi syöpäläiseksi. Niin työtoverit kuin omat
perheen jäsenet alkavat vieroksua Keijoa. Eikä
aikaakaan, kun hän ajautuu ulos entisestä
elämästään ja matkaa yhteiskunnan ja ihmisyyden äärilaidoille. Maailmaan, jossa kaikki
tuttu ja turvallinen kaikkoaa eikä mikään tunnu
olevan sitä miltä näyttää. Näytelmä kestää
52
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MAMMA MIA!
Pe 4.5.2018 klo 19
Messukeskus Amfi -teatteri, Messuaukio 1
väliaikoineen 2,5 tuntia. Pääosassa teatterin
”grand man” Vesa Vierikko.
Ennen esitystä näyttelijät Minna Suuronen
ja Robin Svartström kertovat meille tuotannon synnystä kello 17.30.
Alumneille on varattu 120 lippua hintaan
29€ (normaalihinta 33€). Lipun voit lunastaa
Ryhmäteatterin lipunmyynnistä (klo 11–18,
puh. 09 718 622) tai postitse laskulla
(lippukassa@ryhmateatteri.fi) 13.2.2018
mennessä. Varaus on nimellä ”Alumni
yhdistys”. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista yhdistyksen verkkosivuilla.

Kaikkien aikojen menestyksekkäin musikaali
MAMMA MIA! esitetään vihdoin myös suomeksi. Sen ensi-iltaan on Alumniyhdistyksen jäsenille varattu 150 VIP Super Trouper
-pakettia. Pakettiin sisältyy A-lippu, ohjelma,
buffet-ruokailu sekä väliajalla MAMMA MIA!
-kakkua ja kahvia tai teetä.
MAMMA MIA! on Suomen massiivisimpia
musikaaleja kautta aikojen. Se esitetään upouudessa Messukeskus Amfi -teatterissa. Esityksiä on luvassa rajoitettu määrä 4.–27.5.2018.
Päärooleissa nähdään muun muassa Laura
Voutilainen, Nina Tapio, Johanna Kokko

Photo Archive, Fondazione Musei Civici di Venezia

kulttuuritreffit

Italian ja Orientin lumo
– Ippolito Caffi
Ti 27.3.2018 klo 16 ja klo 17
Sinebrychoffin taidemuseo,
Bulevardi 40F

Fondazione Musei Civici di Venezian
kokoelmiin.
Alumneille on varattu neljä opastusta á 25
henkilöä. Lipun hinta on 10€, museokortilla
ilmainen sisäänpääsy. Osallistuminen edellyttää
ilmoittautumista yhdistyksen verkkosivuilla.

ja nuori lupaus Petra Pääkkönen.
Musikaalin 22 ABBA-hittiä on kääntänyt loistavista sanoituksistaan tunnettu Paula Vesala.
Suomenkielisiä versioita ei tulla julkaisemaan
erikseen, joten kappaleet voi kuulla ainoastaan
paikan päällä. Musikaalin kansainvälinen tuotantoryhmä on tuonut musikaalin jo kymmeniin
maihin, ja se on nähty jo muun muassa Lontoon legendaarisessa West Endissä.
Ennen esitystä tuottaja Johan Storgård ja
ensi-iltaan saapuvatyllätysvieraat kertovat
alumneille tuotannon synnystä. Tämä on ainutlaatuinen ohjelmaosuus.
Lipun hinta on 175€. Lippujen lunastus omatoimisesti sähköpostitse myynti@starsquad.fi.
Varauskoodi ”Alumni”. Osallistuminen edellyttää
ilmoittautumista yhdistyksen verkkosivuilla.
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Bettina StöSS / Berliinin valtionbaletti

alumnikauppa.fi
Alumniyhdistyksellä on oma verkkokauppa. Myynnissä on alumnituotteita
kuten tapahtumalippuja, kirjoja,
haalarimerkkejä, viinilaseja ja adresseja.

Allt ljus på
Zacharias
Topelius!
har det gått 200 år sedan Topelius
föddes och Svenska litteratursällskapet i
Finland (SLS) uppmärksammar jubileet
under sina populära föredragskvällar.
Under våren bjuder SLS in medlemmar
i Alumnföreningen till två kvällar där olika
sidor av denna mångsidiga man presenteras.

Sähköiset tuotteet, kuten tapahtumaliput, lähetetään tilauksen jälkeen sähköpostiisi. Muut tuotteet ovat noudetta
vissa Alumniyhdistyksen toimistolta.
Katso noutoajat alumnikaupasta
oston yhteydessä.

År 2018

Kansallisbaletti:
Les Nuits – Yölliset tunnit
Ti 15.5.2018 klo 19
Suomen Kansallisooppera
Helsinginkatu 58
Baletin ja nykytanssin liikekieltä yhdistelevä
Les Nuits on sensuelli sinfonia kahdeksalletoista tanssijalle. Se koostuu useista kuvaelmista ja on kertomus aikuisille katsojille.
Ranskalaisen koreografin Angelin Preljocajin
teos syntyi juhlistamaan Marseillen kaupungin Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta
2013, ja sen on tuottanut Berliinin valtion

baletti. Preljocajin oma tanssiryhmä Ballet
Preljocaj on esittänyt teosta ympäri Eurooppaa, Etelä-Afrikassa ja Yhdysvalloissa. Balettia
suositellaan yli 12-vuotiaille katsojille.
Ennen esitystä kello 18 alumneille järjestetään ennakko-ohjelma Kulmalämpiössä.
Alumneille on varattu 90 lippua. Liput
lunastetaan omatoimisesti Oopperan lipunmyynnistä koodilla ALUMNI 15.3.2018
mennessä. Lippujen hinnat; permanto 69€
tai 1. parvi 89€. Voit myös varata lippuja
soittamalla ryhmämyyntiin (klo 9–16, puh.
09 40302210). Osallistuminen edellyttää
ilmoittautumista yhdistyksen verkkosivuilla.

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

Måndagen den 12 februari 2018
kl. 18–20
Pia Forssell, litteraturvetare:
Vår första bästsäljare – Topelius
populära författarskap
Rainer Knapas, kulturhistoriker: Vår enda
arfvelott – Topelius och universitetet
Måndagen den 9 april 2018
kl. 18–20
Derek Fewster, historiker: Topelius och
det utlovade landet
Päivi Lappalainen, litteraturvetare: Synen
på barnen – Topelius och barnlitteraturen

Varmt välkommen!
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samppanjalasi / 6 kpl
69€

lyyra
Adressi
30€

Haalarimerkki
2€

Föredragskvällarna ordnas i
Svenska litteratursällskapets hus,
Riddaregatan 5, Helsingfors.
Ingen förhandsanmälan behövs.
Mer info finns på ww.sls.fi.
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sat sapienti

akateeminen
varttiUnimaski
5€
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Pe 12.10.
klo 18–24
ALUMNIJUHLA
BACK TO THE 80 'S
Tule pitämään hauskaa
– juhli alumniporukalla kasarihengessä
Luvassa tanssia, sopivasti ohjelmaa ja tervehdyksiä,
hyvää tunnelmaa sekä Vuoden Alumnin julkistaminen.
Tumma puku tai halutessaan voi pukeutua 80-luvun
muodin mukaan. Plaseerattu illallinen.
Paikka

Bottan juhlasali, Museokatu 10
Varaa paikkasi ajoissa ostamalla lippu verkosta
alumnikauppa.fi
Liput myydään yleensä loppuun
toukokuussa.
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UUSI TIETOSUOJA-ASETUS
Toukokuussa 2018 sovellettavaksi tuleva uusi
EU:n tietosuoja-asetus (gdpr) on yksi merkittävimmistä tietosuojaan liittyvistä kansainvälisistä lakimuutoksista vuosikymmeniin.
Asetuksen tarkoituksena on parantaa yksilön
oikeuksia omien henkilötietojensa hallinnassa
ja käsittelyssä, sekä yhtenäistää lainsäädäntöä
Euroopan unionin sisällä. Tarkoituksena on
myös ajantasaistaa tietosuojaa koskevaa
sääntelyä, jotta voidaan vastata teknologian

kehitykseen ja globalisaatioon liittyviin
henkilötietojen suojaa koskeviin haasteisiin.
Alumniyhdistys on valmistautunut soveltamaan uutta tietosuoja-asetusta. Yhdistyksen
rekisteriselosteessa ilmaistaan rekisterin käyttötarkoitus, kerättävät tiedot, sekä niiden säilytyksen kesto. Yhdistys tekee asetuksen edellyttämät
tietojenkäsittelysopimukset kaikkien niiden yhdistyksen käyttämien palveluntarjoajien kanssa,
joiden palveluissa henkilötietoja käsitellään.
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Jäsenetuna -25 % kaikista SKS:n kirjoista
verkkokaupassa ja kirjakauppa Tiedekirjassa

jäseneduilla hyötyä

Historiaa
ja elämäkertoja
UniCafé -lounas – säästä päivittäin 3€

Kansanperinnettä
ja mytologiaa

Opiskelijoiden perustama UniCafé on vuosikymmenet varmistanut, että jokaiselle opiskeli
jalle on tarjolla terveellistä ruokaa edullisesti. Jäsenetuna saat lounaan henkilökuntahintaan
5,70–7,20€ (norm. 8,80–9,50€) kaikissa UniCafén ravintoloissa. Monipuolinen lounas
sisältää pääruoan lisäksi juoman, leipäpöydän, lisäkesalaatit sekä valinnaisesti kahvin,
teen tai jälkiruoan. UniCafe Ylioppilasaukiossa voit valita myös Bistro-vaihtoehdon 8,70€
(norm. 9,00€), joka sisältää pääruoan lisäksi alkukeiton sekä runsaan salaattibuffetin. Koe
opiskeluajan nostalgiaa, syö maukas ja edullinen lounas ja seurustele opiskelijoiden ja
yliopiston henkilökunnan kanssa. Esitä kassalla sähköinen tai paperinen jäsenkortti.

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

Alennuksen saat verkkokaupastamme sekä kirjakauppa Tiedekirjasta
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Saat alennuksen SKS:n verkkokaupasta rekisteröitymällä
asiakkaaksi ryhmään ”HY
Alumniyhdistys”. Toimitamme yli 60 euron tilaukset
ilman postikuluja.
www.finlit.fi/kirjat
Alumniyhdistys | Jäsenkirje 2018

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 tiede
kirjallisuuden kustantaja. Se julkaisee vuosittain noin 60 uutta teosta suomen kielen ja suomalaisen kirjallisuuden, perinteen ja historian aloilta. Jäsenetuna saat SKS:n kirjoista 25 %:n
alennuksen kirjakauppa Tiedekirjassa (Snellmaninkatu 13, Helsinki) ja verkkokirjakaupassa
www.finlit.fi/kirjat. Vuoden aikana SKS tekee myös erilaisia 40 %:n erikoistarjouksia yhdis
tyksen jäsenille. Näistä tiedotetaan sähköpostitse, tilaisuuksissa tai Yliopisto-lehden kansiliitteessä. Näytä Tiedekirjan kassalla sähköistä tai paperista jäsenkorttia. Verkkokirjakaupassa
alennuksen saa rekisteröitymällä asiakkaaksi ryhmään ”HY Alumniyhdistys”.
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RSO:n konserttilippuja – säästä 10 %
Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on Yleisradion orkesteri, jonka tehtävänä on tuottaa ja
edistää suomalaista musiikkikulttuuria. RSO antaa yhdistyksen jäsenille vuosittain tarjouksia.
Jäsenetuna saat kevään 2018 konserttien normaalihintaisista kertalipuista 10 % alennuksen.
Kertalippujen hinnat ovat 32€ / 27€ / 22€. Konserttiohjelma on julkaistu RSO:n verkkosivuilla
ja yhdistyksen jäsenetusivuilla. Lippuja voi ostaa Ticketmasterin myyntipisteistä, jolloin lipun
hintaan lisätään palvelumaksu. Musiikkitalon lipunmyynnissä ei veloiteta palvelumaksua. Esitä
kassalla sähköinen tai paperinen jäsenkortti saadaksesi edun.

Yliopisto-lehti – säästä 46€
Yliopisto-lehti on yksi suomen parhaista tiede
lehdistä. Jäsenetuna saat Yliopisto-lehden koko
vuosikerran (10 numeroa) digitaalisena näköislehtenä, sekä tammikuun ja syyskuun numerot
kotiin kannettuna osana jäsenmaksua 36€. Koko
painetun vuosikerran (arvo 50€) saat kotiin kannettuna 4€:n lisähintaan maksamalla jäsenmaksun 40€. Yliopisto-lehti esittelee viimeisimmät
tutkimukset, ajattomimmat analyysit, tietävimmät
tutkijat ja ihastuttavimmat ilmiöt. Yhdistyksen
jäsenyys on edullisin tapa saada Yliopisto-lehden
vuosikerta.
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Businesslehti Forum
– säästä 48€
Forum on ainoa ruotsinkielinen liikkeen
johdon ja elinkeinoelämän businesslehti
Suomessa. Jäsenetuna saat 50 % alennuksen
koko vuoden tilauksesta. Erikoistarjous sisäl
tää 11 numeroa alumnihintaan 48€ (norm.
96€). Tilaus tehdään Alumniyhdistyksen
verkkosivuilla helsinki.fi/fi/alumniyhdistys/
jasenedut. Hyödynnä etu syöttämällä alennuskoodi ”Alumnföreningen vid HU” tilaus
lomakkeen alareunaan.

Sanoman aikakausilehtiä – säästä jopa 40 %
Sanoma Media Finland on julkaissut lehtiä Helsingissä vuodesta 1889, jolloin Helsingin
Sanomien edeltäjä Päivälehti perustetiin. Jäsenetuna saat Sanoma Media Finlandin
Lifestyle-lehtien määräaikaisista 12 kuukauden tilauksista jopa 40 % alennuksen. Printti
lehden lisäksi saat lukuoikeuden digilehtiin. Tilaus tehdään Alumniyhdistyksen verkkosivuilla helsinki.fi/fi/alumniyhdistys/jasenedut. Vuoden aikana hintoihin saattaa tulla
muutoksia, mutta alennusprosentti pysyy samana.
Tarjous koskee seuraavia lehtiä:
Aku Ankka -lehti 12 kk (52 nroa)
111,80€ (norm. 159,70€)

Kodin Kuvalehti 12 kk (24 nroa)
118,80€ (norm. 198,00€)

Aku Ankka Juniori 12 kk (12 nroa)
69,30€ (norm. 99,00€)

Meidän Perhe 12 kk (11 nroa)
63,40€ (norm. 105,60€)

ET-lehti 12 kk (20 nroa)
113,80€ (norm. 189,60€)

Me Naiset 12 kk (48 nroa)
141,20€ (norm. 235,20€)

ET terveys 12 kk (10 nroa)
59,10€ (norm. 98,50€)

Prinsessa 12 kk (12 nroa)
62,60€ (norm. 89,40€)

ET Matkaopas 12 kk (6 nroa)
42,50€ (norm. 70,80€)

Rakennuslehti 12 kk (40 nroa)
83,80€ (norm. 139,60€)

Gloria 12 kk (12 nroa)
89,90€ (norm. 139,70€)

SPORT 12 kk (10 nroa)
65,40€ (norm. 109,00€)

Glorian Koti 12 kk (12 nroa)
77,90€ (norm. 129,80€)

Suuri Käsityö 12 kk (10 nroa)
81,00€ (norm. 135,00€)

Glorian ruoka&viini 12 kk (8 nroa)
77,40€ (norm. 129,00€)

Tiede 12 kk (12 nroa)
99,20€ (norm. 165,00€)

Hyvä Terveys 12 kk (14 nroa)
89,90€ (norm. 149,80€)

Vauva 12 kk (10 nroa)
65,40€ (norm. 109,00€)

Jokaiseen Lifestyle -lehtien tilaukseen liittyy digilehdet.fi –palvelu, jossa pääset
lukemaan kaikki Sanoman aikakauslehdet yhdestä paikasta. Palvelusta löydät kaikki
ilmestyneet lehdet vuoden 2015 alusta saakka. Uusin numero kustakin lehdestä julkaistaan palvelussa samana päivänä kuin se on kaupoissa ja tilaajilla. Tilauksesi yhteydessä
luomillasi Oma Sanoma -tunnuksilla pääset kirjautumaan digilehdet.fi -palveluun.
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Jäsenetuna saat Gaudeamukselta -20 %
kaikista kirjoista koko vuoden ajan
koodilla ALUMNI2018

Ulkopolitiikka-lehti – säästä yli 6€
Ulkopolitiikka on palkittu laatulehti, joka syventää kansainvälisestä politiikasta ja
taloudesta käytävää keskustelua Suomessa. Jäsenetuna saat lehden tilauksesta 15 %:n
alennuksen. Vuosikerran hinta on jäsenille 34,85€ (norm. 41€). Tilaukseen sisältyy
yksi vapaavalintainen aiemmin ilmestynyt numero ja digilehden lukuoikeus. Tilaukset
tehdään numeroon 09 432 7707 tai sähköpostitse asiakaspavelu@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 7€
Helsingin yliopiston omistama Gaudeamus julkaisee teoksia yhteiskuntatieteen, filosofian,
humanististen tieteiden, ympäristön, talouden ja kasvatuksen aloilta. Jäsenetuna saat
Gaudeamuksen verkkokaupassa gaudeamus.pikakirjakauppa.fi kirjoista 20 %:n alennuksen. Alennus koskee myös tarjous- ja alennushintaisia kirjoja. Vuoden aikana Gaudeamus
myy kirjoja eri tilaisuuksissa yliopistolla ja tekee myös erilaisia erikoistarjouksia alumneille. Näistä erikoistarjouksista tiedotetaan yhdistyksen verkkosivuilla, sähköpostitse ja
sähköisessä jäsenkortissa. Esitä tilaisuuksissa jäsenkorttisi. Verkkokirjakaupassa alennuksen saa syöttämällä tarjoustunnuksen ALUMNI2018 kohtaan Lahjakortti/kampanjakoodi.
Yli 60€:n tilaukset saa postikuluitta.
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UniSport kausikortti – säästä 120€
Opiskelijaliikunnasta vuonna 1967 alkanut UniSport on Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston
yhteinen liikunta- ja hyvinvointipalveluorganisaatio, joka liikuttaa nykyisiä ja aiempia opiskeli
joita vastuullisesti ja monipuolisesti kuudella yliopistokampuksella Helsingissä ja Espoossa.
Jäsenetuna saat UniSportin kausikortin koko vuodeksi etuasiakashintaan 479€.
UniSport avasi uuden liikuntakeskuksen UniSport Kluuvin syksyllä. Kolmikerroksinen keskus tarjoaa puitteet kaikenlaisille treenaajille, olit sitten kokenut konkari tai vasta-alkaja.
Liikuntakeskuksessa on muun muassa ydinkeskustan suurin kuntosali sekä ryhmäliikuntasali,
sisäpyöräilysali, hierontaa ja personal training -palveluita. Avara kuntosali on laitteistoltaan
sellainen, että se palvelee mahdollisimman hyvin kaikkia kuntosalikävijöitä. Monipuolisen
laitevalikoiman lisäksi salilla on erilliset alueet vapaapainoharjoittelulle ja aerobiselle liikun
nalle sekä runsaasti tilaa kehonpainoharjoitteluun, kehonhuoltoon ja venyttelyyn.
Liikuntakeskus sijaitsee Tiedekulmassa, osoitteessa Yliopistonkatu 4.
Alumniyhdistyksen jäsenten kausikortin voit hankkia UniSportin asiakaspalvelupisteistä.
Esitä kassalla jäsenkortti.
Kokopäiväkortti alumneille

Kausikortilla saat

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

•kuntosalin ja ryhmäliikuntatuntien vapaan käyttö
oikeuden 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 palveluehdoissa
mainituista syistä (esim. väliaikainen muutto)
•7 päivän tyytyväisyystakuun.

Puolipäiväkortti alumneille

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

Etu ei sisällä kenttä- ja salivarauksia. Tarkemmat
ehdot ja muiden palveluiden hinnat ovat Unisportin
hinnastossa. Hinnat ovat voimassa 1.1.–31.8.2018.
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UniSport kausikortti AlumniFukseille – säästä 410€
Alumniyhdistyksen AlumniFukseille UniSport tarjoaa erityisedun. Saat kausikortin
henkilöstöhintaan 12 kk 189€ (norm. 599€) ja kurssit, valmennus- ja testauspalvelut sekä
hieronnan etuasiakashintaan (etu ei sisällä kenttä- ja salivarauksia). Mikäli valmistumisestasi
on kaksi vuotta tai vähemmän olet AlumniFuksi. Yhden (1) kuukauden maksuton lomavapaan
12 kk:n kausikorttilaisille ei koske AlumniFukseja. Esitä kassalla jäsenkortti. Tarkemmat ehdot
ja muiden palveluiden hinnat ovat Unisportin hinnastossa. Hinnat ovat voimassa 1.1.–31.8.2018.

Unisport suosittelee
UniSport suosittelee alumneille
personal training -pienryhmää
”Pysyvästi kuntoon”. Tässä pienryhmävalmennuksessa pääset
liikkumisessa alkuun, lähtötasostasi
riippumatta. Kehität yleiskuntoasi
ja saat uutta innostusta ja suunnitelmallisuutta liikkumiseesi. Lisäät
lihasvoimaasi ja opit tekemään
kuntosaliliikkeet turvallisesti, mutta
tehokkaasti. Monipuolistat ruoka
valiotasi tukemaan kokonaisvaltaista
hyvinvointia ja vireystilaasi. Saat
positiivisen tekemisen vireen liikkumiseesi ja elämäntapoihisi!
Lisätiedot: unisport.fi

Ehdota jäsenetua
Alumniyhdistykselle
Millaisen jäsenedun sinä haluaisit?
Ehdota yhdistykselle jäsenetua sähköpostitse alumniyhdistys@helsinki.fi
tai Alumniyhdistyksen FB-sivulla.
Haluaisitko tarjota uutta jäsenetua?
Jäsenedun tarjoaminen Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen jäsenille on erinomainen mahdollisuus tavoittaa yli 7000
akateemisesti koulutettua henkilöä.

Yhdistyksen yhteistyökumppanien
tarjoamat jäsenedut päivittyvät vuoden
aikana, joten hintamuutoksia saattaa
esiintyä. Tarkista yhdistyksen verkko
sivuilta ajankohtaiset hinnat.
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monikanavainen tiedotus
Jäsenkirje
Painettu jäsenkirje postitetaan kaikille Alumniyhdistyksen jäsenille vuoden
alussa ja uusille jäsenille
liittymisen yhteydessä.
Samalla saat paperisen jäsenkortin, jolla voit todentaa
jäsenyytesi yhdistyksen yhteistyökumppaneille. Jäsenkirjeestä saat kokonaiskuvan
vuoden 2018 toiminnasta.

Yliopisto-lehden
kansiliite

Messut, tapahtumat
ja muu media

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

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

TIEDETTÄ RAKKAUDELLA

Y/09/17
YL I OP I S T O / H E L S I N G I N Y L I O P I S T O

Tutkijat
kertovat,
mikä on
parasta
Suomessa

HEIDI KÖNGÄS
JA HISTORIAN
PIHDIT / 26

/ 20

KÄÄPÄTUTKIJA
AARTEIDEN
JÄLJILLÄ / 32

Sähköpostiviestit
Yhdistys tiedottaa ajankohtaisista asioista
ensisijaisesti sähköpostitse. Sähköposti
viestit ovat tiiviitä, jotta näet yhdellä
silmäyksellä, onko aihe sinulle olennainen. Jotta saat Alumniyhdistykseltä juuri
sinua kiinnostavat viestit, kannattaa sinun
merkitä kiinnostuksesi rekisteritietoihisi
kohtaan Jäsenenä minua kiinnostaa
(ks. alla).
Löydät linkin rekisteritietojen päivitys
lomakkeeseen sähköpostiviestistä, joka on
otsikoitu Jäsenmaksu 2018 ja yhteystieto
jen päivitys tai Tervetuloa Alumniyhdistyk
sen jäseneksi. Kohdennamme viestintämme tekemiesi valintojen perusteella.
JÄSENENÄ MINUA KIINNOSTAA:

ALKOHOLILAIN VILLIT
VUODET / 38

Tiedeaiheiset luennot ja seminaarit

Verkkosivut

Sähköinen jäsenkortti
Sähköisen jäsenkortin voi ladata, kun jäsenmaksu
vuodelle 2018 on suoritettu henkilökohtaista rekisterilinkkiä käyttäen. Ohjaudut automaattisesti jäsenkortin lataukseen. Sähköinen jäsenkortti tallentuu
kuvakkeena puhelimen näytölle. Sähköisellä jäsenkortilla voi kätevästi 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 koska applikaatiossa ei ole push-toimintoa joka ilmoittaa uusista päivityksistä. Yhdistyksen
verkkosivuilta löydät lisätietoa kortista, ohjeet sen
lataamiseksi sekä vastaukset yleisimpiin kysymyksiin.
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Yhdistyksen verkkosivuilta
helsinki.fi/fi/alumniyhdistys
löydät koko vuoden ohjelmatarjonnan ilmoittautumisohjeineen, jäsenedut ja
palvelut, ohjeita ja oppaita
sekä toimiston yhteystiedot.

Seuraa Alumniyhdistystä
Twitterissä @HelUniAlumni

Tykkää, seuraa ja keskustele Alumni
yhdistyksen omalla Facebook-sivulla
yli 1 700 jäsenen seurassa.
facebook.com/Alumniyhdistys

Verkostoituminen ja juhlat
Työhön ja ura
Kulttuuritapahtumat
Yhteiskuntakysymykset
Terveys ja lääketiede
Ympäristö ja kestävä kehitys
Talous ja elinkeinoelämä
Alumnimatkat
Liikunta
Alumnituotteet ja -alennukset

Suljetussa ryhmässä keskustellaan
työstä ja urasta. Jäsenet tarjoavat
toisilleen ja opiskelijoille työpaikkoja ja
harjoittelupaikkoja sekä mentorointia.
Alumni Ambassador ohjelman kautta
tarjotaan neuvontaa ja vinkkejä työnhakuun. Ryhmään hyväksytään kaikki
Alumniyhdistyksen jäsenet. Mukana on
jo yli 800 eri alojen ammattilaista.
linkedin.com/groups/8431519

Akateeminen vapaaehtoistyö
Voit ilmoittaa kiinnostuksen kohteesi
myös ottamalla yhteyttä toimistoon
alumniyhdistys@helsinki.fi
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JÄSENYYS JA MAKSAMINEN
Alumniyhdistyksen jäsenmaksuvaihtoehdot
ovat yksi vuosi, kolme vuotta ja ainaisjäsenmaksu. Lisäksi kaksi samassa taloudessa asuvaa
alumnia voivat käyttää yhteistä pariskuntajäsenyyttä. Kummankin alumnin jäsenyys on
henkilökohtainen, mutta samaan talouteen lähetetään vain yksi Yliopisto-lehden vuosikerta
ja jäsenkirje.
Jäsenmaksua maksaessasi voit samalla valita itsellesi 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,
liitetään sinut 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.

helsinki.fi/fi/alumniyhdistys/alumniryhmat

voit maksaa kaikkien Suomessa
käytössä olevien pankkien tunnuksilla verkossa. Maksamalla jäsenmaksusi sähköisesti
säästät yhdistyksen resursseja. Yli 75 % jäsenistä
käyttävät jo henkilökohtaista linkkiä jäsen
Jäsenmaksun

JÄSENMAKSU
YLIOPISTO-LEHTI

maksuun. Henkilökohtainen jäsenmaksulinkki on lähetetty jäsenille otsikolla Jäsenmaksu
2018 ja yhteystietojen päivitys ja uusille jäsenille
otsikolla Tervetuloa Alumniyhdistyksen jäseneksi.
Lähetä pyyntö otsikolla ”Jäsenmaksulinkkini”
osoitteeseen alumniyhdistys@helsinki.fi, jos et
löydä jäsenmaksuviestiä sähköpostistasi, niin
lähetämme sen uudestaan.
Ne jäsenistä, joilla ei ole sähköpostia lainkaan, maksavat jäsenmaksun postitse lähetetyllä tilisiirrolla yhdistyksen tilille Nordea
FI 3110113000204825 käyttäen laskussa ilmoitettua henkilökohtaista viitenumeroa tai kirjoittamalla viestikenttään ”Etunimi Sukunimi”.
Tämä varmistaa, että maksu kohdistuu oikein.

tai painettuna

Yliopisto-lehti kuuluu jäsenetuna kaikille jäsenille sähköisenä ja lisäksi halukkaille myös
painettuna. Ne jäsenistä, jotka tahtovat lehden
myös painettuna, maksavat 4 euroa suuremman
jäsenmaksun kattaakseen osan lehden postitusja painatuskuluista. Vuoden ensimmäinen ja
syksyn ensimmäinen lehti postitetaan painettuna kaikille valinnasta riippumatta. AlumniFuksi
jäsenyys ei sisällä painettua lehteä lainkaan.

Yksi vuosi
2018

Kolme vuotta
2018–2020

Jäsen

36€

108€

Pariskuntajäsenyys

52€

156€

AlumniFuksi

20€

Yksi vuosi
2018

Kolme vuotta
2018–2020

Jäsen

40€

120€

Pariskuntajäsenyys

56€

168€

Ainaisjäsenyys

Kertamaksu

500€

Ainaisjäsenyys

PAINETTUNA

helsinki.fi/fi/alumniyhdistys/alumnifuksi

Yliopisto-lehti näköispainoksena

PAINOKSENA

YLIOPISTO-LEHTI

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

helsinki.fi/fi/alumniyhdistys/jasenyysmuodot

NÄKÖIS

JÄSENMAKSU

FUKSI

Suosittu AlumniFuksi jäsenyys on suunnattu
vastavalmistuneille. AlumniFukseja ovat alumnit, joiden valmistumisesta tai opintojen päättymisestä on kulunut alle 2 vuotta sekä kaikki
Helsingin yliopiston nykyiset opiskelijat. Yhdistys tarjoaa AlumniFukseille omia palveluja,
jotka tukevat työllistymistä ja verkostoitumista
mahdollisiin työnantajiin kuten Alumni Ambassador -ohjelma (s.22). AlumniFuksit saavat
myös UniSportin kausikortin lisäalennuksen.
AlumniFuksijäsenyyden hinta on 20€ / kalenterivuosi.

Kertamaksu

AINA

sopii niille, jotka haluavat hoitaa jäsenmaksun
kerralla. Jäsenkategoriana ainaisjäsenyys on ollut suosittu. Ryhtymällä
ainaisjäseneksi tuet yhdistyksen vakavaraisuutta ja alumnitoiminnan
tulevaisuutta.
Jotta ainaisjäsenyyden arvo säilyy, kaikki ainaisjäsenmaksut on
rahastoitu. Rahaston tuotot riittävät kattamaan ainaisjäsenten
palveluiden vuosittaiset kustannukset sekä vuosittaisen inflaation.
Ylimääräisillä tuotoilla kartutetaan rahaston pääomaa.
Ainaisjäsenille on tarjolla räätälöityä ohjelmaa kuten erityisvierailuja
ja kausietuja.

Ainaisjäsenyys

Maksa ainaisjäsenyys 500€ tilille Helsingin yliopiston
alumni ry, Nordea FI 3110113000204825. Kirjoita viestikenttään
nimesi ja syntymäaikasi. Voit myös käyttää verkkomaksamista.

MITEN?

500€

helsinki.fi/fi/alumniyhdistys/aina
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TAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNNÖT

MIKÄ ALUMNI?
Mikäli olet saanut opinto-oikeuden tai
työskennellyt Helsingin yliopistossa
olet alumni ja voit liittyä Alumniyhdistyksen yli 7000 alumnin yhteisöön.

SAMPPANJALASI UUSILLE
JÄSENILLE
Alumniyhdistys tarjoaa kaikille uusille jäsenille liittymis
lahjana alumnien suunnitteleman ainutlaatuisen ja trendikkään italialaisen samppanjalasin, jonka arvo on 12€. Lasiin
on kaiverrettu Sat Sapienti (viisaalle riittävästi) 12 cl:n korkeudelle. Muista kirjoittaa kampanjakoodi ”Lasikampanja”
sähköisen liittymislomakkeen Kampanjatietoa -kenttään.

JÄSENYYS LAHJAKSI
Jäsenyyden voi myös antaa lahjaksi ystävälle, lapselle, lapsenlapselle, kollegalle tai vanhemmalle. Se on
helppoa. Ilmoitat vain toimistoon uuden alumnin
yhteystiedot sekä omat yhteystietosi niin tarkistamme henkilön alumniuuden ja toimitamme laskun
oikeaan osoitteeseen.

KIRJALAHJA
Jos haluat hoitaa jäsenasiasi kuntoon pidemmäksi
aikaa, voit maksaa jäsenmaksun kerralla kolmeksi
vuodeksi. Se säästää huomattavasti yhdistyksen
resursseja. Kaikki kolmen vuoden jäsenmaksun
maksavat saavat Joel Kuortin kirjan Yliopistoon!
Kaunokirjallisia kuvauksia akateemisesta maailmasta.

järjestää yhdessä eri
yhteistyökumppaneiden kanssa yli 50
tapahtumaa vuodessa. Tilaisuuksien
koko vaihtelee ja joihinkin yhteistyö
tahojen tilaisuuksiin yhdistyksellä on ainoastaan pieni kiintiö. Kaikkiin tilaisuuksiin tulee ilmoittautua, ellei ohjelmassa
toisin mainita. Näin voimme tarvittaessa
kohdentaa lisämarkkinointia niille, jotka

Alumniyhdistys

eivät vielä ole ilmoittautuneet ja varmistaa, että mahdollisimman moni alumni
mahtuu mukaan.
Kulttuuritapahtumiin, joihin lunastetaan liput omatoimisesti, on myös
ilmoittauduttava, jotta tiedotus ennakko-
ohjelmasta ja mahdollisista tapahtumamuutoksista (mm. tilamuutokset) tavoit
taa kaikki osallistujat.
Tapahtumassa osallistuminen vahvistetaan Lyyti-tapahtumahallintaohjelman
QR-koodilla. Saat koodin ilmoittautuessasi sähköpostiisi. Kohdasta ”Avaa kaikki
liput” voit tulosta koodin paperille tai
avata sen puhelimeen. Voit ilmoittautua
myös ovella mutta se on hitaampaa.
Kaikille tapahtumiin osallistuneille lähe
tetään tapahtuman jälkeen palautekysely
sähköpostitse. Yhdistyksen hallitus,
ohjelmatyöryhmät ja toimisto seuraavat
tapahtumien osallistujamääriä ja palau
tetta kehittäessään alumnitoimintaa.

toimisto
Postiosoite
Alumniyhdistys,
PL 4, 00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite
Porthania, Yliopistonkatu 3, 3. krs,
huone 380
alumniyhdistys@helsinki.fi
029 412 4494 (arkisin 13–15)

Toiminnanjohtaja Pia,
kampanjavastaava Johanna

helsinki.fi/fi/alumniyhdistys
helsinki.fi/sv/alumnforeningen
helsinki.fi/en/alumni-association
facebook.com/alumniyhdistys
linkedin.com/groups/8431519
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ja alumnisihteeri Jenny.

charlotta boucht

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

