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Prologi
Se suuri päivä, jota kohti olimme ponnistelleet lähes
kaksi vuotta, koitti 10.6.2016. Valmistelujen ajankohtaan ajoittuivat Helsingin yliopiston henkilöstövähennykset, joka toi ylimääräistä haastetta valmisteluun.
Promootiotoimikunnan sihteerin Esko Kankurin, sihteeri Kaisu-Maarit Pelkosen sekä protokolla-asiantuntijoiden Anton Eskolan ja Juha Hurmeen erinomaisen
asiantuntemuksen ja kärsivällisyyden johdosta saimme
läpivietyä perinteitä kunnioittaen, mutta myös uutta
käytäntöä luoden, ikimuistoisen lääketieteellisen tiedekunnan XIV promootiojuhlallisuudet.
Esivalmisteluista erityisen mieleenpainuvat olivat
tanssiharjoitukset, jotka olivat ainakin aiemmin kyseisiä tansseja tanssimattomille aikamoinen haaste niin
henkisesti kuin fyysisestikin. Tanssit kun edellyttivät
kurinalaisuutta, fyysistä kuntoa, rytmitajua, yhteistyökykyä parin kanssa ja kuvioiden muistamista. Kiitos
liikuntaneuvos Tytti Luukko.
Valmisteluihin kuului myös keveämpiä osioita, kuten
ruokien ja viinien maistelu, kukka-asetelmien suunnittelu, tilojen varaukset, musiikin ja orkesterin valinta,
kutsujen valmistelu sekä viestintä.
Myös promootioaktia harjoiteltiin protokolla-asiantuntija Juha Hurmeen johdolla. Jokaisen oli tiedettävä
oma roolinsa ja promootion kulku. Harjoitusten lopussa
juhlakulkueet järjestäytyivätkin mallikelpoisesti protokolla-asiantuntijan suureksi helpotukseksi. Harjoitusten
jälkeen siirryttiin Rehtori Jukka Kolan vastaanotolle.
Promootiota edeltävänä iltana nuoret tohtorit seura6

laisineen juhlivat miekanhiojaisissa. Kuvista päätellen
tunnelma oli katossa, viini virtasi ja ilman lisäksi myös
naisten pukuloisto häikäisi.
Kunniatohtorit seuralaisineen nauttivat puolestaan
hyvästä ruoasta ja tunnelmasta dekaanin järjestämillä
illallisilla.
Ennen varsinaista promootioaktia juhlallisuuksiin
kuului kunniatohtoreiksi vihittävien symposium
Biomedicumissa. Yleisö pääsi näkemään erinomaisten
luentojen kautta, miksi kyseiset henkilöt saivat arvostetun kunnian tulla vihityiksi tiedekuntamme kunniatohtoreiksi.
Ennen varsinaista riemutohtorien, kunniatohtorien sekä
nuorten tohtoreiden promootioaktia promovoitiin 13
tiedekunnan professoria ja seniorijäsentä ns. presidentillisessä promootiossa. Kiitämme suuresti promoottori
Ari Harjulaa, joka mahdollisti niiden tiedekunnan seniorijäsenten vihkimisen tohtoreiksi, joilla ei aiemmissa
promootioissa ole ollut osallistumismahdollisuuksia ja
joita ei voida mitenkään enää edes huumorimielessä
asemansa puolesta lukea nuoriin tohtoreihin. Aika näyttää syntyikö uusi traditio!
Riemutohtorien, kunniatohtorien ja nuorten tohtorien
promootio oli perinteinen, arvokas ja mieleenpainuva.
Tohtorisukupolvet kohtasivat toisensa ja tiedekuntamme vahva perinne tutkimuksen vaalijana jatkuukin vahvana aiempien polvien esimerkin mukaisesti.
Kunniatohtorit toivat kansainvälisen tuulahduksen
maailmalta.

Juhlakulkue eteni promootioaktin jälkeen ylväänä kohoavaan Tuomiokirkkoon luotisuorassa jonossa juhlamenojen ohjaajan mukana olevan perinteisen sauvan
määrittämässä tahdissa. Juhlava tunnelma välittyi myös
ihmisille kadunvarrella.
Tuomiokirkossa saimme kuulla mieleenpainuvan saarnan, ajattelemisen aihetta antavia puheita ja koskettavaa
musiikkia.
Promootiojuhlallisuuksien loppuhuipentumana seurasi
juhlaillallinen Kalastajatorpalla. Viini virtasi, puheita
pidettiin ja illan hämyssä tanssittiin niin perinteiset
kuin modernimmatkin tanssit.
Nyt yli kaksi vuotta myöhemmin palasimme näihin
tunnelmiin tämän kirjan teon yhteydessä. Aika kultaa
muistot! Olemme yrittäneet parhaamme mukaan ja saatavissa olleen materiaalin avulla välittää teille tunnelmia
tapahtumista. Oma kokemuksemme juhlallisuuksista
voidaan kiteyttää sanoihin arvokkuus, yhteisöllisyys,toivo ja ilo. Tiedekuntamme voi nyt ja tulevaisuudessa
hyvin, siitä pitävät huolen uudet tohtorit ja muu yliopistoväki.
Helsingissä 1.2.2019
Taina Autti
Juhlamenojen ohjaaja
Tiina Heliö
Yliairut
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Kunniatohtorien symposium
Hedersdoktorers symposium
Honorary doctors’ symposium
8.6.2016
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Promoottori Ari Harjula myhäileee tyytyväisenä. Juhlasymposiumi on lähtenyt hyvin käyntiin.

Kliinisen farmakologian emeritusprofessori Michel Eichelbaum on farmakogenetiikan alan uranuurtajia ja arvostettu
tutkijoiden kouluttaja, jonka opissa monet suomalaisetkin
ovat aloittaneet tutkijan uraansa.

Professori, ylilääkäri Philippe de Mooerloose Geneven
yliopistosta ja yliopistollisesta sairaalasta on tunnettu hematologisten sairauksien asiantuntija. Hänen tutkimuksensa on
kohdistunut erityisesti sekä verenvuoto- että tukostaipumuksen haastavimpiin sairauksiin.

Professori (emeritus) Sten-Olof Hansén on toiminut Turun
kauppakorkeakoulun kansainvälisen kaupan professorina, ja
hänellä on pitkä ura myös lääketeollisuudessa ja kemianteollisuudessa.
9

Professori Ari Helenius on biokemian professori Zürichin
ETH-yliopistossa (Eidgenössische Technische Hochschule).
Helenius on arvostettu solubiologian ja virologian tutkija.
Kansainvälisen uransa ohessa hän on ollut mukana arvioimassa ja kehittämässä suomalaista tutkimusta.

Professori Andras Nagy Toronton yliopistosta on tunnettu
kehitysbiologi ja kantasolututkija, joka on kehittänyt lukuisia
menetelmiä geenien toiminnan tutkimiseksi hiirimalleissa.

Toimitusjohtaja Aki Lindén (LL, VTM) on johtanut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä toukokuusta 2010
alkaen. Hän on tukenut yliopistosairaalassa tehtävää opetusta
ja tutkimusta, koska on aina ymmärtänyt niiden merkityksen
potilashoidon kehittämisessä.

Symposiumiin liittyi myös näyttely, joka myös kiinnosti
kuulijoita.

10

Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee (LT, terveydenhuollon
erikoislääkäri) on toiminut sosiaali- ja terveysministeriön
kansliapäällikkönä vuodesta 2012 lähtien. Sote-uudistuksessa
hän on korostanut lääketieteen koulutuksen laadun ja lääketieteellisen tutkimuksen merkitystä.

Professori Karl Tryggvason on Karoliinisen Instituutin
lääketieteellisen biokemian emeritusprofessori ja toimii
professorina Duke-NUS Graduate Medical Schoolissa Singaporessa sekä Duke yliopistossa USA:ssa. Ennen Ruotsiin
siirtymistään Tryggvason teki pitkän uran Oulun yliopistossa
ja oli vahvasti mukana Suomen biolääketieteen tutkimuksen
kehittämisessä.

11

DEKAANIN ILLALLINEN
Dekanens middag
Dinner hosted by the Dean
10.6.2016 Ravintola Savoy

Kunnia- ja riemutohtoreiden kunniaksi dekaani järjesti
perinteikkään ja juhlavan illallisen ravintola Savoyhin.
Suomalaista ruokaperinnettä tarjoiltiin ulkomaisille
vieraille.

12

Tunnelma illallisella oli vapautunut ja kepeä.

Dekaani Risto Renkonen puolisoineen toivottivat lämpimästi
tervetulleeksi rehtori Jukka Kolan puolisoineen.

Savoyn kuuluisa terassi houkutteli väkeä tungokseen asti.
Terassilta avautuivat hulppeat näkymät Esplanadin puistoon.
Etualalla varadekaani Hannu Sariola keskittyneenä tieteelliseen keskusteluun.

Juhlallisuudet ovat alkaneet. Hyväntuuliset rehtori Jukka
Kola ja Jaana Kola nostavat maljan juhlallisuuksien alkamisen kunniaksi.

Savoyn ovet ovat olleet avoinna jo yli 80 vuoden ajan. Pelkistetty tyyli on Alvar ja Aino Aallon sekä Artekin käsialaa.
Musiikista vastasi professori Pentti Tienari muusikoineen.
Illallisvieraat nauttivat sivistyneestä tunnelmasta.
13

Puhe

Dekaani Risto Renkonen puhui vakuuttavaan sävyyn painavaa asiaa.

Esteemed honorary doctors, dear members of the
Faculty, ladies and gentlemen. My name is Risto Renkonen and I am your host tonight as I am the Dean of the
Faculty of Medicine.
In 1937 when this restaurant Savoy was opened, Finnish
nationalism was in the air. At that time it was realized
that Finnish cuisine should be featured more prominently and Savoy took its place here. Since then, now
nearly 80 years the dining hall of Restaurant Savoy has
been an important part of Finnish restaurant and design
history. The whole interior; tables, lamps, chairs etc
were designed by Aino and Alvar Aalto and their Artek
company. This pure minimalism has remained charming all this time and this dining room has been kept in
the original shape through out these years.
14

Alvar Aalto is the most celebrated Finnish architect and
designer, sometimes called the ”Father of Modernism”
in the Nordic countries. His works includes architecture, furniture, textiles and glassware. The Restaurant
Savoy’s best-known interior design detail is the Savoy-vase created by Alvar and Aino Aalto and entitled
Aalto-vase, Aalto-maljakko. Alvar Aalto designed a
number of public buildings, among the most recent
ones are the main building of the Helsinki University of
Technology (renamed this year as the Aalto University)
and the Finlandia Hall here in the downtown.
Marshall Mannerheim
The Restaurant Savoy’s best-known and most demanding customer was Marshall Carl Gustaf Emil Mannerheim (1867-1951). Mannerheim was born in Finland,
but as we were part of the Russian empire he served
as an officer and finally as a Major General in the Tsar
Nikolai II lifeguard troops. After the Revolution in
1917 the communist did not like him, and Mannerheim
returned to Finland. He was immediately nominated as
the Commander-in-Chief of Finnish Defence Forces,
and after the victory of the White’s in our Civil War in
1918 he was appointed as the regent (managing director) of Finland. During the second World War he was
already a Marshall and served again as Commander-in-Chief of Defence Forces. At the end of the war
he became President of Finland and he guided Finland
back to peace in 1944. In 1946 he finally retired at the
age of 79.
As Mannerheim lived in Kaivopuisto, only a five-minute walk away from Savoy he regularly enjoyed lunch or
dinner at the table, which was always reserved for him

here in the back corner. Mannerheim was known to be
a true cosmopolite, and exceptionally well educated for
good food and drink.
Professor of neuroimmunology Pentti Tienari plays the
piano and has invited neurology resident Hanna Renvall to play the violin and professor Hannu Naukkarinen to play the cello. They perform now Havträsk, part
2 by the most beloved Finnish composer, Jean Sibelius.
I did not realize how challenging it might be to play
this piece. To be able to perform Pentti needed first to
seek a permission of this performance from the Sibelius
family, which was relatively easy. Then he tried to get
the sheet music from the National library. However only
the handwritten version was available, which was essentially unreadable. Finally Pentti was able to find a music
enthusiastic who had a PDF file of this Havträsk notes
and then the trio could begin to rehearse this program.
After the performance we can go to tables and finally
begin to eat. I wish you all will have a very nice evening.

Rehtori Jukka Kola vakavana.

Puheita kuuntelemassa mm. Klaus Olkkola, Michael Eichelbaum seuralaisineen ja Jutta Renkonen.
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Professori Jukka Meurman kättelee rehtori Jukka Kolaa.

Kunniatohtori Päivi Sillanaukee ja Simo Nikkari juhlatunnelmissa.

16
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MIEKANHIOJAISET
SVÄRDSSLIPNING
Whetting of the swords
9.6.2016 Kulosaaren Kasino

18

Ilta alkoi alkukesän valoisissa merkeissä.

”perinteikäs, tunnelmallinen paikka ja kaunis kattaus ja
ruoka oli hyvää”.

Miekanhiojaiset järjesttetiin merellisissä tunnelmissa.

Casino kutsuu perinteisiin promovendien miekanhiojaisiin.

19

Puhe

Promovendien puheenjohtaja Suvi Renkonen toivotti kollegansa tervetulleeksi kuplivan kera.

Arvoisat tohtorikollegat,
Olemme kokoontuneet tänne Kulosaaren Kasinolle
viettämään miekanhiojaisiamme. Huomenna meidät
promovoidaan lääketieteen ja kirurgian tohtoreiksi,
hammaslääketieteen tohtoreiksi ja filosofian tohtoreiksi.
Tämänkertainen promootio on järjestyksessä Helsingin
Yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan neljästoista,
itsenäisyyden aikana seitsemäs, promootio. Samalla
vietämme myös Meilahden kampuksen perustamisen
50-vuotis juhlaa.

20

Helsingin Yliopisto on perustettu vuonna 1640 ja oli
silloin nimeltään kuninkaallinen Turun akatemia. Perustaja oli Ruotsin kuningatar Kristiina, mutta viralliset
paperit allekirjoittivat hänen holhoojansa, sillä oppineisuuden ja kulttuurin puoltajana tunnettu kuningatar oli
perustamishetkellä ehtinyt vasta 13-vuoden korkeaan
ikään. Hallitsijana hän oli kuitenkin tässä vaiheessa
ollut jo 7 vuotta. Tiedekuntia Helsingin Yliopistossa oli
alunperin 4, joista lääketieteellinen tiedekunta oli yksi.
Ensimmäistä promootiota juhlittiin jo vuonna 1643, eli
kolme vuotta myöhemmin. Miekanhioijaisia sen sijaan
alettiin juhlia vasta akatemian 200 vuotisen taipaleen
kunniaksi vuonna 1840. Tuolloin Suomen hallitsija oli
vaihtunut ja akatemia muuttunut keisarilliseksi Aleksanterin yliopistoksi ja muuttanut Turun palon johdosta
Helsinkiin. Tuossa promootio-tilaisuudessa sattui muutamia kömmähdyksiä. Mukana olleen Topeliuksen päiväkirjamerkintöjen mukaan promoottori muun muassa
onnistui sekoittamaan tohtoreitten hatut ja puhui niin
hiljaa että vain muutamat kuulivat hänen puhuvan, vielä
harvemmat ymmärsivät, mitä kieltä hän puhui - ja enää
aivan ani harvat ymmärsivät, mitä hän puhui. Tästä
huolimatta tohtorit saatiin promovoitua.
Miekka, tohtorin arvon symbolina, kuului alun perin
vain lääketieteellisen tiedekunnan tohtoreille, mutta
tuli ajan oloon lähes kaikkien alojen tohtoreiden arvon
merkiksi. Tohtorinmiekan ajatellaan symboloivan totuutta. Se on siis hengen ase, jolla tutkija voi puolustaa
sitä, minkä katsoo tutkimustulostensa valossa oikeaksi
ja hyväksi. Tohtorinmiekkana käytetään itsenäisen
Suomen virallisesti vahvistettua siviilimiekkaa ja sen on
suunnitellut taiteilija Akseli Gallen-Kallela.
Tohtorinhattu puolestaan on tieteellisen vapauden

merkki. Erään lukemani tiedon mukaan hatun muoto
on pyöreä siksi, että sen kantajan tulee antaa selkeät ja
luonnolliset vastaukset hänelle tehtyihin kysymyksiin
eikä hän saa saivarrella. Tiedä sitten, onko tämä totta.
Joka tapauksessa tänä iltana istuessamme juhlavasti
näissä pyöreissä pöydissä tässä upeassa juhlasalissa,
voimme vain toivoa, että huomenna promootioaktissa
hattumme pysyvät järjestyksessä, miekkamme terät ovat
huippuunsa hiotut ja mielemme kirkkaat. Koska hatut
eivät kuitenkaan onneksemme ole täällä tänään vaan
odottavat - toivon mukaan - oikeassa järjestyksessä yliopistolla, voimme me tänä iltana näin ollen vielä saivarrella sydämemme kyllyydestä ja pitää hauskaa!
Ikimuistoisille miekanhiojaisille, skål!

21

Naisten pukuloistoa ja sädehdintää. ” Sää oli kaunis ja maisemat hienot, otettiin valokuvia ulkona kun kerran oli ykköset päällä”.
Perinteen mukaan seuralainen kampeaa ja promovendi hioo miekkaa.

22

”Etukäteen nauroimme hionnan osalta myös ohjeille (ei
saa oikeasti hioa, ei saa kaataa kuohuviiniä) ja päädyimme
kansalaistottelemattomuuteen eli kaadoimme kuitenkin
kuohuviiniä. Miekka, jota hiottiin, oli yksittäinen statistimiekka, koska kaikkien omat miekat olivat jo promootiosalissa huomista odottamassa.”

Kesäinen ilta viilenee.

Ja tahko pyörii.

Miekka tohtorin arvon symbolina otettiin Suomessa käyttöön Helsingin yliopiston (silloisen Aleksanterin yliopiston)
200-vuotisjuhlassa vuonna 1840. Tohtorinmiekka symboloi
totuutta, eli se on hengen ase tutkijan päättelemän totuuden,
oikean ja hyvän, puolustamiseksi. Promootioissa käytetään itsenäisen Suomen virallisesti vahvistettua siviilimiekkaa. Miekkaan kuuluu itse miekka, tuppi sekä musta tai kultainen pidike.
Lisäksi miekkaan kiinnitetään yliopiston kultainen tunnus.
23

Presidentillinen Promootio

Presidentiska Promotionen
Presidential Conferment Ceremony
10.6.2019 klo 10.00 Helsingin yliopiston Konsistorin sali

Promootiopäivä valkeni kauniin aurinkoisena. Osalle promootiojuhlallisuudet alkoivat tavanomaista aikaisemmin,
sillä promoottorin oli määrä promovoida klo 10 alkavassa tilaisuudessa promootiotoimikunnan ja lääketieteellisen
tiedekunnan professoreja ja seniorijäseniä. Protokollan mukaan miekkaa ja tohtorin hattua saavat käyttää vain promootion läpikäyneet tohtorit. Juhlamenojen ohjaaja ja yliairut katsoivatkin, että voidakseen kantaa nuorten tohtoreiden promootiossa miekkaa ja hattua tulisi heidät promovoida ennen kyseisiä juhlallisuuksia. Promoottori Ari Harjula
halusi toteuttaa näin hyvin perustellun toiveen. Täten järjestettiin tämä tiedekunnan ensimmäinen ns. ”presidentillinen” promootio. Tapahtuman nimeämisen taustalla on presidentti Tarja Halosen promootio samassa salissa.

Puhe
Promovendit, hyvät naiset ja herrat, mina damer och
herrar, ladies and gentlemen! Minulla on suuri ilo ja
kunnia saada toivottaa teidät tervetulleiksi Helsingin
yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan juhlalliseen
tohtoripromootioon, joka on järjestyksessään 14.
Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan
juhlalliset promootiot ovat liittyneet lähes aina erityisiin
valtakunnallisiin tai yliopistollisiin merkkipäiviin. Nyt
olemme juhlistamassa XIV promootiolla Meilahden
kampuksen syntyä 50 vuotta sitten. Nykyinen Tornisairaala valmistui keväällä 1966 ja eri klinikat vähitellen
täyttivät uuden talon. Lääketieteellisen tiedekunnan uudet teoreettiset laitokset valmistuivat ja otettiin käyttöön
syksyllä 1966. Vihkiäisten jälkeen pidettiin tiedekunnan
IX juhlallinen promootio syyskuun 16. päivä 1966. Tällöin promoottorina toimi professori Martti Kaila.

Yliopisto ei suinkaan ole vain tutkintojen ja jatko-opintojen tuottaja. Perinteisesti yliopiston tehtävänä on
tuoda uutta todistettuun tietoon perustuvaa tutkimusnäyttöä. Niin perustutkimuksen, kuin soveltavan
ja kliinisen tutkimuksen tulee olla yliopiston huolen
aiheena. Olemme Helsingissä olleet kliinisen tutkimuksen vahvoja kärkiä, mutta viime aikoina tilanne on
huolestuttavasti muuttunut. Tulevaisuudessa on hyvin
tärkeää huolehtia yhteistyöstä perustutkijoiden ja kliinikoiden välillä sekä pitää huolta kliinisen tutkimuksen
resurssoinnista.
Ennen kuin tohtorien vihkiminen voi alkaa, on vanhan
tavan mukaan luettava ääneen yliopiston kanslerin lupa
promootion järjestämiseen. Kanslerinsihteeri, oikeustieteen tohtori Sakari Melanderia lukee tämän lupakirjan pääpromootiossa.
Tohtoripromovendit. Doktorspromovender. Olette saavuttaneet korkeimman akateemisen oppiarvon. Tämän
vertauskuvina ojennan teille kohta tohtorin arvonmerkit, hatun ja miekan. Muistuttakoon hattu teitä tieteen
vapaudesta ja tohtorinmiekka hengen aseesta totuuden,
oikean ja hyvän puolustamiseksi. Må insignierna för
doktorsvärdigheten påminna er om tankens och vetenskapens frihet och försvaret av sanning och rätt.

Presidentillisen promootion promovendit kuuntelevat tarkkaavaisena promoottori Ari Harjulan puhetta.
25

Promovoin nyt 13 lääketieteen ja kirurgian tohtoria.

Prima Taina Autti lausuu loppusanat.

Ego, Ari Harjula, ipse doctor medicinae et chirurgiae,
promotor legitime constitutus, ex legibus universitatis
Helsingiensis et ex decreto ordinis medicorum in ea
universitate, doctores medicinae et chirurgiae atque
doctores odontologiae creo et omnibus huius dignitatis insignibus, iuribus, privilegiis munio tredecim (13)
doctores, quorum nomina sunt:

Kunnioitettu promoottori, hyvät promovendit, mina
damer och herrar,

Procedite igitur, quaeso insignia et diplomata summi
huius honoris adepturi doctores doctissimi, ordine litterarum, primum locum tenens tamen prima, secundum
locum tenens ultima.
Lämpimät onnittelut teille kaikille arvomerkit saaneille
tohtoreille!
Vobis omnibus fausta et felicia opto!

Kaikki juhlallisesti rivissä, niin hatut, miekat kuin promovenditkin.
26

Promoottori Ari Harjula on tässä arvokkaassa tilaisuudessa ojentanut meille tiedekunnan ja promootiotoimikunnan seniorijäsenille tohtorin arvomerkit, miekan
ja tohtorinhatun. Kiitollisena otimme vastaan tämän
tilaisuuden saada ne luovutettuina akateemisten traditioiden mukaan, koska olemme sitoutuneet tekemään
työtä yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan eteen
parhaan kykymme mukaan.
Tämä juhlallinen ja ainutkertainen tilaisuus valaa uskoa
tiedekuntamme kykyyn vastata tulevaisuuden haasteisiin yliopiston arvoja ja perinteitä vaalien, mutta toisaalta myös kykyyn luoda uutta ja muuttua.
Arvoisa promoottori, kiitämme Teitä viisaista sanoistanne ja tohtorin arvomerkeistä. Kannamme niitä suurella ylpeydellä ja pidämme omalta osaltamme huolen,
että lääketieteellinen tiedekunnan opiskelijat saavat
korkeatasoista tieteeseen perustuvaa opetusta ja että
tiedekuntamme tutkimustyö kukoistaa.

Promootiotoimikunnan sihteeri Esko Kankuri saa tohtorin
hatun ja miekan.

Hieman riehakkaammissa tunnelmissa promootion jälkeen.
Kuohuvalla nostatetaan tunnelmaa vielä tulevaan XIV nuorten tohtorien proomootioon.

Yliairut Tiina Heliö vastaanottaa tohtorin miekan.

Promoottori nostatti tunnelmaa presidentillisen promootion
lopuksi ennen nuorten tohtorien promootiota.
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Promootiotoimikunnan sihteeri Esko Kankuri ja juuri
promovoidut professorit nostavat maljan uuden arvonimen
kunniaksi.

Iloisia ilmeitä ja kuplivaa. Kohta päästään tositoimiin yliopiston juhlasaliin.

Nyt voi kantaa miekkaa ja hattua kunnialla tulevassa promootiossa.

Protokolla-asiantuntija Juha Hurme seuraa tyynenä tapahtumien kulkua. Kaikki näyttää sujuvan!
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Vasemmalta oikealle : Aila Tiitinen, Mikko Niemi, Tom Scheinin, Hannu Sariola, Antti Mäkitie, Tiina Heliö - ultima,
Ari Harjula, Taina Autti, Eero Mervaala, Anne Pitkäranta, Hanna Thorén, Esko Kankuri, Martti Färkkilä, Janne Backman.
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Promootioakti

Promotionsakten
Conferment Ceremony

10.6.2016 klo 12 Helsingin yliopiston juhlasali

Puhe
Domine Cancellarie
Domini Rector Magnifice
Vestra Excellentia!
Optimi Auditores!
Bene adveneritis ad seguendam promotionem sollemnem doctoralem Ordinis medicorum Universitatis
Helsingiensis.
Yliopiston herra Kansleri ja herra Rehtori
Your Excelencies
Arvoisa juhlayleisö
Ärade Festpublik
Ladies and Gentlemen

Lämpimästi tervetuloa tähän yliopistomme yli 375vuotisen historian XIV lääketieteelliseen tohtoripromootioon!
Ni är hjärtligt välkommen till vårt universitet´s över
375- årig historia´s fjortonde dortor´s promotion.
You are cordially welcome to the academic conferment
of degrees at Helsinki University.
Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan
juhlalliset promootiot ovat liittyneet lähes aina erityisiin
valtakunnallisiin tai yliopistollisiin merkkipäiviin. Nyt
olemme juhlistamassa XIV promootiolla Meilahden
kampuksen syntyä 50 vuotta sitten. Nykyinen Tornisairaala valmistui keväällä 1966 ja eri klinikat vähitellen
täyttivät uuden talon. Lääketieteellisen tiedekunnan uudet teoreettiset laitokset valmistuivat ja otettiin käyttöön
syksyllä 1966. Vihkiäisten jälkeen pidettiin tiedekunnan
IX juhlallinen promootio syyskuun 16. päivä 1966. Tällöin promoottorina toimi professori Martti Kaila.
Suomalainen promootioperinteemme lähtee jo vuodesta1781, jolloin ensimmäinen promootio pidettiin. Den
ende professorn vid medisinska fakulteten Johan Haartman i början av år 1781 åtgärder för föranstaltandet
av den fösta solenna medisinska doktorspromotionen
vid Åbo Akademi i Finland. Promovendi var Emanuel
Elfvenberg och Gabriel Erik Haartaman, som var en son
till promotors kusin.

Kunnianarvoisa promoottori Ari Harjula aloittaa ylevästi
perinteisen promootioaktin.
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Odottavin mielin-mitä tuleman pitää? Airueet ja juhlamenojen ohjaaja Taina Autti.

Laakeripuiden katveessa viime hetken neuvonpidossa HUS:n
tutkimusjohtaja, professori Anne Pitkäranta, juhlamenojen
ohjaaja ja dekaani Risto Renkonen.

H-hetki lähestyy, kaikki valmista! Yliairut Tiina Heliö.

Tulevat riemutohtorit arvokkaassa rivissä.
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Yliopiston kulkue saapumassa yliopiston suureen juhlasaliin.

Eturivissä oikealta: kansleri Thomas Wilhelmsson, rehtori
Jukka Kola, vararehtori Anna Mauranen, hallintojohtaja Esa
Hämäläinen, oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Kimmo
Nuotio.

Promoottori Ari Harjula. Korinttilaisten pylväiden reunustamassa juhlasalissa voitiin aistia 1800-luvun alun tunnelma.
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Suomalainen sairaanhoidon historian voidaan katsoa
alkaneen 1700-luvun loppupuolella. Koko valtakunnassa oli tätä ennen vain yksi valtion palkkaama lääkäri-professori. Tällöin sairaita hoitelivat omilla tavoillaan
ulkomaalaiset välskärit ja parturit. Vuonna 1756 valtiopäivät päättivät pysyvän rahaston perustamisesta, jonka
avulla maamme kaikkiin neljään lääniin saatiin lääninlasaretit ja niihin lääkärin ja kirurgin virat. Promootiossa vuonna 1781 promoottori Haartman mainitsi puheessaan, että jokaisessa piirilääkäripiirissä oli lääkärin
virka täytettynä.
1800-luvun puoliväliin saakka oli galeenisen lääketieteen aikaa ja se perustui antiikin lääketieteeseen. Tämän
ajan tietämys perustui antiikin ajan suurien lääkäreiden
teoksiin. Alkuaikoina lääketieteen ainoa kieli oli latina. Myös promoottoreiden puheet olivat vuoteen 1847
saakka pelkkää latinaa. Poikkeuksena oli vuoden 1802
promootio, jossa promoottori Gabriel Erik Haartman
piti puheensa ruotsiksi kuningas Kustaa IV Adolfin
kunniaksi. Myös väitöskirjat kirjoitettiin latinaksi aina
vuoteen 1828 saakka.
Maamme lääketieteen kehitys oli varsin hidasta ensimmäiset reilut 100 vuotta. 1800-luvun puolivälissä otettiin leikkauksissa käyttöön anestesia, eetteri ja kloroformi. Myös aseptiikka alkoi kehittyä ja mahdollisti yhä
suurempia toimenpiteitä tehtäväksi. 1886 Helsingissä
aloitti ensimmäinen kunnallinen sairaala, Marian Sairaala. Pari vuotta myöhemmin otetiin käyttöön kirurginen sairaala.
1880-luvun loppupuolella alkoivat lääkärit myös Suomessa jo erikoistumaan. Perustettiin erikoisaloja ja niil34

le lääkäriyhdistyksiä. Meilahden kampus syntyi vuonna
1934, jolloin sen eteläpäähän rakennettiin Naistenklinikka. Seuraavaksi rakennettiin Lastenklinikka vuonna
1946. Sitten vähitellen rakennettiin lisää kampusta:
Työterveyslaitos vuosina 1949 - 50, sitten Korvaklinikka
vuonna 1950. Vuonna 1954 Huopalahdenkadun nimi
vaihtui Haartmaninkaduksi. Sitten Sädehoitoklinikka
nousi kampukselle vuonna 1962, Tornisairaala (Hilton)
vuonna 1965 Haartmaninkatu 3 valmistui syyskuussa
1966, jolloin rakennukseen muuttivat Patologian laitos,
Serobakteriologia, Virologia ja Hygienia. Meilahden
lääketieteellisiä laitoksia kutsuttiin myös Teireettisiksi
laitoksiksi professori Harald Teirin mukaan. Edelleen
jatkossakin ollaan keskittämässä Lääketieteellisen
tidekunnan laitoksia Meilahden kampukselle. Nykyisin
alueesta käytetään nimitystä ”Academic Medical Center”, johon siis kuuluvat myös muut toimijat kampusalueella. Laitosten toimintamahdollisuuksia on huomattavasti kohentanut Biomedicumien rakentaminen.
Tornisairaalan 50-vuotisjuhlia vietettiin viime vuonna.
Paljon on suunnitelmia kampuksen yhä kasvattamiseen.
Rakenteilla on upea uusi lastenklinikka, ja sen jälkeen
ainakin vielä siltasairaala, johon muuttavat syöpähoidot
ja ortopedia, sekä traumakeskus.
Tiedekunnan teoreettisten laitosten muuttoa juhlistettiin keväällä 1966 järjestetyllä promootiolla ja promoottorina toimi professori Martti Kaila. Tällöin vihittiin
neljä riemutohtoria, viisitoista kunniatohtoria ja 55
tohtoria. Nyt tulee siis 50 vuotta siitä, kun laitoksemme
muuttivat kampukselle. On aika jälleen viettää vuosipäivää akateemisella promootiolla. Tämä promootio
on ensimmäinen, jolloin voimme promovoida oikeita
riemutohtoreita.

Kanslerin sihteeri Sakari Melander lukee kanslerinsuostumuksen promootion toimeenpanemiseksi.
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Olin vuonna 1981 promovoitavana ja tällöin promoottorina toimi professori Niilo Hallman. Juhlallisuudet
olivat ikimuistoisia. Olen osallistunut sen jälkeen kaikkiin pidettyihin promootioihin vuosina 1990, 2000 ja
2010 ja jokainen niistä on muistoissa vaikka protokolla
onkin aina ollut hyvin samanlainen.
Sodan jälkeen vuonna 1945 suomalaisella vastasyntyneellä oli edessään yli 20 vuotta lyhyempi elinaika kuin
tänään. Tällöin joka kolmas kuolema johtui tuberkuloosista ja muista tartuntataudeista. Varhaiskuolleisuuden
pienennyttyä terveysongelmina ovat korostuneet pitkäaikaissairaudet ja mielenterveysongelmat.
Toisen maailmansodan jälkeen maahamme luotiin
lakisääteinen äitiys- ja lastenneuvolajärjestelmä ja
kuusikymmentäluvulla varsin kattava keskussairaala- ja
mielisairaalaverkosto. Tällöin terveydenhuollon voimavaroista 90 % meni sairaalahoitoihin. Samaan aikaan
luotiin sairausvakuutusjärjestelmä, yhdessä 70-luvulla
tehdyn kansanterveyslain kanssa ja näin saatiin aikaan
puitteet avoterveydenhuollon kehittämiseen. 90-luvulla siirryttiin hajautettuun terveydenhuoltoon, kun
kunnille siirtyi valta ja vastuu palvelujen järjestämiseen. 2000-luvulla jälleen on tapahtunut voimakkaita
muutoksia. Avoterveydenhuoltoa on edelleen kehitetty,
polikliinistä toimintaa lisätty, kaikenlaisiin tutkimuksiin
ja toimenpiteisiin tullaan suoraan kotoa. Sairaalavuoteita on hyvin vähän käytössä verrattuna aikaisempaan.
Tuberkuloosiparantolat on suljettu ja suurin osa samoin
mielisairaaloista. Avohoito on päivän sana.
Nyt sitten vihdoinkin uusi sosiaali- ja terveysuudistus on toteutumassa. Jatkossa meillä on 12 maakuntaa
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hoitamassa näitä asioita. Samoin meillä on sama määrä täyden päivystyksen yksiköitä. Aika näyttää, miten
onnistutaan.
Yliopistot vastaavat lääkäri-, ja hammaslääkärikoulutuksesta. Viime vuosina perustutkintojen määrää on
merkittävästi lisätty. Lisäksi saamme ulkomailla koulutettuja lääkäreitä yhden tiedekunnan verran. Toistaiseksi ei ole ollut työttömiä lääkäreitä. Kaikki yliopistomme
ovat uudistaneet perustutkintoa ja edelleen meillä uudistus on käynnissä. Internet on mullistanut maailmassa
kaiken. Tietoa on saatavilla valtava määrä. Opetuksen
tärkein merkitys on opettaa opiskelijat löytämään ja
omaksumaan uutta tietoa. Opiskelu ei suinkaan lopu
tutkintoon. Tällä hetkellä Suomessa on 21 000 työikäistä
lääkäriä ja lähes 30 000 laillistettua lääkäriä. Näistä yli
puolet on erikoislääkäreitä.
Myös erikoislääkäriopinnot ovat yliopistojen vastuulla
ja valvonnassa. Valtakunnallinen organisaatio on nyt
toiminnassa sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa.
Sen vastuulla on ylläpitää ajankohtaista tietoa lääkäri- ja
erikoislääkäritarpeesta. Lisäksi kaikenlainen muukin
ohjeistus jatkossa saadaan sieltä, esimerkiksi siitä, mikä
koulutuksen sisältö tulisi olla. Odotukset ovat korkealla
uudistetun toiminnan suhteen.
Yliopisto ei suinkaan ole vain tutkintojen ja jatko-opintojen tuottaja. Perinteisesti yliopiston tehtävänä on
tuoda uutta todistettuun tietoon perustuvaa tutkimusnäyttöä. Niin perustutkimuksen, kuin soveltavan
ja kliinisen tutkimuksen tulee olla yliopiston huolen
aiheena. Olemme Helsingissä olleet kliinisen tutkimuksen vahvoja kärkiä, mutta viime aikoina tilanne on

huolestuttavasti muuttunut. Tulevaisuudessa on hyvin
tärkeää huolehtia yhteistyöstä perustutkijoiden ja kliinikoiden välillä sekä pitää huolta kliinisen tutkimuksen
resurssoinnista.

Ennen arvomerkkien luovuttamista kehotan dosentti
Jukka Lehtosta esittämään tohtorikysymyksen, johon
promootion priima, lääketieteen tohtori Riina Kandolin
vastaa

Muutamassa vuosikymmenessä on valtavasti edistytty
geenitutkimuksen alueella. Nyt vahvasti mukaan ovat
tulleet kantasolut ja yksilöity hoito. Tänään ja tulevaisuudessa erilaiset bioloogiset lääkkeet, huomioiden
yksilön oma vaste, tuovat yhä tehokkaampia hoitoja
esimerkiksi syöpätauteihin ja moniin kroonisiin tulehduksellisiin sairauksiin.
Tulevaisuus on hyvin valoisa. Meidän tulee huolehtia
siitä ja varsinkin resursseista myös huomenna.
The faculty of Medicine has now decided to confer its
highest degree, an honorary doctorate on two national and seven international persons. All of them have
significantly contributed to the advancement of science,
education health and social welfare.

Tohtorisukupolvet kohtaavat. Eturivissä riemutohtorit ja
heidän takanaan nuorten promovendien joukko.

Lääketieteen ja kirurgian tohtorin arvomerkit luovutetaan 103 lääketieteen tiedekunnassa tohtorin tutkinnon
suorittaneelle lääkärille. Hammaslääketieteen tohtorin
arvomerkit luovutetaan neljälle ja filosofian tohtorin
arvomerkit 12 tohtorille.
Jälleen tohtorin arvomerkit ovat perinteisiä, tieteellistä
vapautta symboloiva tohtorin hattu, tiedon ja totuuden
puolustamista symboloiva miekka sekä tohtorin arvoa
kuvaava kunniakirja.
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Tohtorikysymys

Vastaus
Miten tutkimustuloksesi sydänsarkoidoosista ja jättisolumyokardiitista on muuttanut
käsitystämme näistä sairauksista?
Arvoisa dosentti Lehtonen,
On ollut etuoikeus olla mukana tutkimassa aihetta, jota
koskeva tieto on lisääntynyt harppauksittain ja siirtynyt
suoraan konkreettiseksi hyödyksi päivittäisessä potilastyössä.

Dosentti Jukka Lehtonen esittää tohtorikysymyksen.

Prima Riina Kandolin vastaa esitettyyn kysymykseen.
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Vielä 15 vuotta sitten sydänsarkoidoosia ja erityisesti
sen sukulaissairautta jättisolumyokardiittia pidettiin
erittäin harvinaisina sairauksina, joita todettiin Suomessa noin yksi tapaus vuosittain. Sen jälkeen kardiologiassa on tapahtunut suuria edistysaskelia. Sydänlihasbiopsioiden lisääntyminen ja erityisesti kehittyneet
kuvantamismenetelmät (MRI ja PET) ovat parantaneet
sydänlihassairauksien eli kardiomyopatioiden diagnostiikkaa.
Helsingin yliopistollisen sairaalan kardiologian klinikassa havaittiin, että uusien tutkimusmenetelmien
lisääntyneen käytön myötä sydänsarkoidoosia ja hiukan
vähemmässä määrin myös jättisolumyokardiittia alettiin toteamaan lähes kuukausittain. Tästä sai alkunsa
väitöskirja tutkimukseni, joka on vuosien varrella edennyt laajemman tutkimusryhmän yhteistyöksi

Tutkimuksemme myötä tieto tulehduksellisista sydänsairauksista (sydänsarkoidoosi ja jättisolumyokardiitti)
on muuttunut monella tavalla.
Ensinnäkin, diagnosoidun sydänsarkoidoosin määrä
kasvoi yli 50-kertaiseksi 80-luvulta viime vuosiin. Tämä
kasvu johtuu ensisijaisesti lisääntyneestä tietoisuudesta
ja diagnostisten menetelmien kehityksestä.
Toiseksi, nykyisin tiedämme että sydänsarkoidoosin ja
jättisolumyokardiitin taudinkuva on hyvin monimuotoinen. Aiemmin diagnosoitiin vain vaikeimmat, sydänperäiseen kuolemaan tai sydämen siirtoon johtaneet
tapaukset. Nyt tiedämme, että kyseiset sairaudet voivat
ilmetä myös yksinomaan eteiskammiojohtumisen häiriönä tai lyhytkestoisina kammiotakykardioina, ilman
sydämen vajaatoiminnan kehittymistä. Taudinkulku voi
olla aaltomainen ja taudin aktiivisuus voi myös sammua.

Lopuksi voin todeta, että kuten kaikki täällä tiedämme,
tiedon karttuminen toisaalta myös lisää tietoisuutta
tiedon vajavaisuudesta. Emme edelleenkään tunne kunnolla tulehduksellisten sydänsairauksien syntymekanismeja emmekä niiden optimaalista hoitoa.
Arvoisa dosentti Lehtonen, yhteenvetona totean että
tulehduksellisia sydänlihassairauksia koskeva tutkimuksemme on, kuten edellä tarkemmin kuvasin, muuttanut
oleellisesti käsitystämme näiden sairauksien yleisyydestä, taudinkuvasta ja ennusteesta.

Kolmanneksi, nykykäsityksen mukaan tulehduksellisten sydänlihassairauksien ennuste on parempi. Vielä
2000-luvun alussa tehdyissä tutkimuksissa ennuste oli
synkkä; 5 vuoden kuluessa diagnoosista menehtyi 2/3
sydänsarkoidoosi potilaista. Nykyisin 5 vuoden kuluttua
diagnoosista, on elossa ilman sydämen siirtoa 90% ja
10 vuoden kuluttuakin 83%. Parantuneen diagnostiikan
lisäksi tähän kehitykseen ovat vaikuttaneet rytmihäiriötahdistinhoito sekä mahdollisesti tehokas immunosuppressiolääkitys.
Riemutohtorit saavat tohtorin arvon merkit: hatut, miekat ja
diplomit.
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Promovoitavat riemutohtorit
Doctores semiseculares

Ego, Ari Harjula, ipse doctor medicinae et chirurgiae, promotor legitime constitutus, dominam illustrissimam et viros
illustrissimos doctores medicinae et chirurgiae:
Ilmo Hassinen, Pekka Häyry, Arvi Kahri, Kimmo Luomanmäki, Terho Maamies, Reijo Norio, Valle Oikarinen, Ilkka
Penttilä, Olli-Veikko Renkonen, Reino Ruosteenoja, Raimo Tenhunen, Reijo Vihko, Hans Åkerblom.
In memoriam summi in medicina honoris doctores medicinae et chirurgiae semiseculares renuntio et insignibus
summae illius dignitatis denuo orno.
Oli ilahduttavaa, että promootioon pääsi osallistumaan 13 riemutohtoria. Riemutohtoreiksi voidaan kutsua, kun
asianomaisen promootiosta on kulunut 50 vuotta.
Riemutohtorit saavat tohtorin arvon merkit: hatut, miekat ja diplomit.
Ilmo Hassinen, Emeritus professori
Väitöskirja: Hydrogen Transfer into Mitochondria in
the Metabolism of Ethanol I. Oxidation of Extramitochondrial Reduced Nicotinamideadenine Dinucleotide by Mitochondria.
Hydrogen Transfer into Mitochondria in the Metabolism of Ethanol II. Effect of Disulfiram on the Hydrogen
and Energy Transfer. 1966.
Olet toiminut ansiokkaasti Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan biokemian ja molekyylibiologian
laitoksen professorina.
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Pekka Häyry, Emeritus professori
Väitöskirja: The Role of Factors in Fresh Serum in the
Attachment and Growth of Hela-Cells on Glass. 1966.
Olet toiminut Helsingin yliopiston elinsiirtokirurgian ja
-immunologian professorina.Ttutkimusalana on ollut
kokeellinen patologia ja elinsiirrot. Olet saanut Matti
Äyräpää -palkinnon ja vuonna elinsiirtoalan merkittävän Sir Peter Medawar -palkinnon. Olet toiminut
yliopiston kliinisteoreettiseen laitokseen kuuluvan transplantaatiolaboratorion esimiehenä. Vuodesta 2002 olet
ollut Calgaryn yliopiston kliinisen kirurgian ja patologian professori ja sinut valittiin Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi vuonna 1989.
Arvi Kahri, Emeritus professori
Thesis: Histochemical and Electron Microscopic Studies
on the Cells of the Rat Adrenal Cortex in Tissue Culture. 1966. Olet toiminut Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan eri tehtävissä viimeksi Patologian
professorina.
Kimmo Luomanmäki, Sisätautien dosentti
Väitöskirja: Studies on the Metabolism of Carbon
Monoxide. 1966. Olet tehnyt pitkän uran I Sisätautiklinikassa kardiologina, kliinikkona ja tutkijana sekä
opettajana.
Olet tehnyt pitkän uran HYKSin I sisätautien klinikassa,
nykyisessä Kardiologian klinikassa.
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Terho Maamies, LKT
Thesis: Broncogenic Carcinoma. A Retrospective Study
in Prognosis and Late Results of Surgery. 1966
Sinulla on kunnioitettava ura kliinikkona. Olit erittäin
taitava kirurgi leikkaamaan niin sydämiä kuin keuhkoja
tai välikarsinan kasvaimia. Minulla oli kunnia tehdä
töitä kanssasi vuosia.

Reijo Norio, Emeritus professori
Väitöskirja: Heredity in the Congenital Nephrotic
Syndrome. A Genetic Study of 57 Finnish Families with
a Review of Reported Cases. 1966 Toimit Väestöliiton
perinnöllisyysklinikan ylilääkärinä ja professorina.
Aloitit perinnöllisyyslääketieteen Suomessa. Olit neuvomassa ihmisiä Väestöliiton klinikalla ja koulutit nuoria
lääkäreitä alalle. Lisäksi sinun koko klinikkasi osallistui harvinaisten tautien kuvaamiseen, luokitteluun ja
geenikartoitukseen, varsinkin niin sanotun suomalaisen
tautiperinnön osalta.
Valle Oikarinen, Emeritus professori
Väitöskirja: The Inferior Alveolar Artery. A Study Based
on Gross Anatomy and Arteriography, Supplemented
by Observations on Age Changes. 1966. Toimit ansiokkaasti HYKSin hammas- ja suukirurgian erikoislääkärinä ja Helsingin yliopiston hammaslääketieteen professorina.
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Ilkka Penttilä, Emeritus professori
Väitöskirja: Effect of Insulin, Chlorpropamide and Tolbutamide on the Metabolism of Branched Chain Amino
Acids. 1966. Toimit Kuopion yliopistollisessa sairaalassa
ylilääkärinä ja yliopiston professorina

Olli-Veikko Renkonen, Kliinisen mikrobiologian dosentti
Väitöskirja: Serum Lipids in Labouring Mothers and
Newborn Babies. 1966. Toimit Helsingin yliopiston
nserobakteriologian laitoksen laboratoriojohtajana.

Reino Ruosteenoja, Emeritus professori
Väitöskirja: Pulmonary Function in Pneumonia Related to Radiological and Microbiological Observations.
1966. Toimit Tampereen yliopistollisen sairaalan sisätautien klinikan ylilääkärinä.
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Raimo Tenhunen, Kliinisen kemian dosentti
Väitöskirja: Studies on Bilirubin and its Metabolism. I.
Thinlayer Chromatography of Bilirubin and Its Conjugates. II. Bilirubin in the Bile of Developing Chick
Embryos and Chicks. III. Glucuronide Conjugation of
Various aglycones in the Liver of Chick Embryos and
Chicks. 1965. Toimit ansiokkaasti HYKSin laboratorion
ylilääkärinä
Reijo Vihko, Emeritus professori ja vuoden 1966 promotion primus!
Väitöskirja: Gas Chromatographic-Mass Spectrometric
studies on Solvolyzable Steroids in Human Peripheral
Plasma. 1966. Olet ollut Oulun yliopiston kliinisen
kemian professori 1972–2004. Tutkimuskohteitasi ovat
olleet hormonien aineenvaihdunta ja vaikutusmekanismit, hormoneista riippuvat syövät ja endokriininen
diagnostiikka.[2] Toimit Biocenter Oulun tieteellisenä
johtajana 1986–1989 ja Suomen Akatemian tutkijaprofessorina 1982–1986 ja lopuksi sen pääjohtajana
1996–2004.
Hans Åkerblom, Emeritus professori
Väitöskirja: Blood Acetone Bodies of Juvenile Diabetics
After Exercise. 1966. Aloitit tutkijanurasi 1960-luvulla fruktoositutkimuksella.[3] Työskenteli t1973–1979
lastentautien apulaisprofessorina Oulun yliopistossa,
1980–1985 apulaisylilääkärinä HYKSin I lastenklinikalla, 1982–1983 lastentautien professorina Uumajan
yliopistossa ja 1985–1999 Helsingin yliopiston lastentautien ruotsinkielisenä profesossorina sekä HYKSin
lastenklinikan ylilääkärinä.
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Promoottori Ari Harjula matkalla riemutohtori Hans Åkerblomin luokse.
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Promovoitavat kunniatohtorit
Doctores honoris causa
Idem ego, Ari Harjula, ipse doctor medicinae et chirurgiae, promotor legitime constitutus, ex decreto amplissimi ordinis medicorum doctores medicinae et chirurgiae honoris causa renuntio insignibusque huius dignitatis orno dominas
illustrissimas et viros illustrissimos:
Deborah Greenspan, Sten-Olof Hansen, Ari Helenius, Aki Lindén, Philippe de Moerloose, Michel Eichelbaum,
Andras Nagy, Päivi Sillanaukee, Tryggvason, Karl
Idem ego, Ari Harjula, ipse doctor medicinae et chirurgiae, promotor legitime constitutus, ex legibus universitatis
Helsingiensis et ex decreto ordinis medicorum in ea universitate, doctores medicinae et chirurgiae, doctores
odontologiae atque doctores philosophiae creo et omnibus huius dignitatis insignibus, iuribus, privilegiis munio
centum undeviginti (119) doctores, quorum nomina sunt:
Eichelbaum, Michel
Professor Emeritus of Clinical PharmacologyDr. Margarete Fischer-Bosch-Institute of Clinical Pharmacology
ja University of Tübingen, Saksa
Professori Michel Eichelbaum on farmakogenetiikan
alan uranuurtajia ja yksi alan siteeratuimmista tutkijoista
maailmassa. Hänen tutkimuksensa ovat kohdistuneet
pääsiassa lääkemetabolian entsyymien ja transporttereiden farmakogenetiikkaan, lääkeaineiden metabolian ja
vaikutuksen stereoselektiivisyyteen, stabiilien isotooppien
kliinis-farmakologiseen käyttöön ja lääkeaineiden metaboliaan ja kuljetukseen suolistossa. Hänen pioneerihavaintojaan on mm. lääkkeitä metaboloivan CYP2D6-entsyymin perinnöllisen vaihtelun löytäminen. Professori
Eichelbaum on ansioitunut myös tutkijankoulutuksessa.
Useat suomalaiset lääkärit ovat saaneet postdoktoraalikoulutuksensa Dr Margarete Fischer-Bosch-Institute of
Clinical Pharmacologyssä.
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Greenspan, Deborah, Professor, Chair, Orofacial
Sciences, UCSF, School of Dentistry, USA
Professori Deborah Greenspan on maailman johtavia
suun infektiosairauksien tutkijoita. Hän on University of California in San Franciscon suulääketieteen
emerita professori, jonka tutkimustyö edelleen jatkuu.
Professori Greenspanin tutkimus on ollut uraauurtavaa
erityisesti HIV/AIDS potilaiden parissa. Hän havaitsi
ensimmäisenä HIV-infektion aiheuttamat limakalvomuutokset. Nämä havainnot johtivat osaltaan immuunikato-epidemian selvittämiseen sen alkuvaiheessa San
Franciscossa. Hänen ansionsa on palkittu lukuisilla
huomionosoituksilla ja kunniatohtorin arvoilla ja hän
myös on toiminut alan tutkijajärjestön (International
Association for Dental Research) presidenttinä.
Hansén, Sten-Olof, Professor Emeritus of International Business, Turku School of Economics and Business
Administration, Finland
Professor emeritus Sten-Olof Hansén, former CEO of
the Farmos Group Ltd has served as Professor of International Marketing at Vaasa University 1994-1998 and
Professor of International Business at Turku School of
Economics and Business Administration from 1998
until his retirement in 2004. He has a Pharmasist degree
from Helsinki University, a Master and Doctor degree
in Business administration from Åbo Akademi University, and the Advanced Management Program (AMP) at
Harvard Business School. Professor Hansén has developed and published new ways of thinking and analyzing
international business strategies, business negotiations
and networking in books and articles.

His special interest has been the International development of the pharmaceutical industry and later with
special focus on The Life Science sector and Start Up
companies. He has served on several Boards of Directors both in Finland, Sweden and the United Kingdom.
In addition to his position as Honorary British Consul
in Turku 1988-1998. Professor Hansén was in 1998
honored with award of Honorary Member of the Civil
Division of the most excellent Order of British Empire,
M.B.E.
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Helenius, Ari, Professor of Biochemistry Eidgenössische
Technische Hochschule (ETH) Zürich, Sveitsi

Lindén, Aki, Toimitusjohtaja, Helsingin ja Uudenmaan
Sairaanhoitopiiri

Professori Ari Helenius on kansainvälisesti erittäin arvostettu ja siteerattu solubiologian ja virologian tutkija,
jonka tutkimus on keskittynyt selvittämään virusten ja
solujen vuorovaikutussuhteita, solun kalvoliikennettä
sekä valkuaisaineiden laskostumista. Hän on ryhmineen
selvittänyt usean viruksen soluun tunkeutumismekanismit ja samalla lisännyt merkittävästi ymmärrystämme
solujen biologiasta sekä niiden käyttämistä kuljetus- ja
signalointireiteistä. Professori Helenius on tehnyt pitkän
ja menestyksekkään uran ulkomailla, alkaen vuodesta
1975, jolloin hän Helsingin yliopistosta väiteltyään siirtyi työskentelemään vastikään perustettuun EMBL tutkimuslaitokseen Heidelbergiin Saksaan. Vuonna 1981
hän muutti USA:an, Yalen yliopistoon, jossa hän toimi
solubiologian professorina ja osaston johtajana vuoteen
1997 asti, kunnes muutti Sveitsiin ETH yliopistoon,
missä hän johti biokemian osastoa ja erittäin menestyksekästä tutkimusryhmää syksyyn 2014 asti. Professori
Helenius on kouluttanut useita suomalaisia tutkijoita ja
hänellä on laaja ja aktiivisesti toimiva yhteistyöverkosto
Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa.

Toimitusjohtaja Aki Lindén, LL, VTM on johtanut
Suomen suurinta yliopistollista sairaalaa eli HUS:ia toukokuusta 2010 alkaen. HUS:ssa on yli 21 000 työtekijää
ja 500 000 vuosittaista potilasta kaikilla lääketieteen
erikoisaloilla. HUS johtamisen lisäksi Aki Lindén on
toiminut vuodesta 2014 alkaen oman toimensa ohella
myös HYKS-sairaanhoitoalueen johtajana.

50

Toimitusjohtaja Aki Lindén on koko uransa ajanut
voimakkaasti akateemisen lääketiedekeskus Helsingin
asiaa hyvin tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopisto
lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Opetus ja tutkimus ovat olleet hänelle tärkeitä tukemisen kohteita sillä
hän on nähnyt niiden auttavat kliinisen potilashoidon
kehittymistä yliopistosairaalakampuksella.

de Moerloose, Philippe, Professor of Internal Medicine
(Angiology and haematology) Department of Internal
Medicine, University of Geneva, Switzerland
Professor Philippe de Moerloose is the previous president of European Association of Haemophilia and
Allied Disorders and chief doctor at Geneva University
hospital. Professor de Moerloose has done outstanding
carrier in the field of translational medicine and has
used innovations also in clinical research and care.
He has been a leading person in developing the education in the field of coagulation disorders. His special
interests in research are dealing with bleeding and
thrombosis. Especially, he has studied the structure and
functional disorders of fibrinogen and phospholipid
antibody syndrome. He has seen also the importance of
educating people in patient organizations.

Nagy, Andras, Tier 1 Canada Research Chair in Stem
Cells and Regeneration Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute, Mount Sinai Hospital/ University of
Toronto, Kanada
Toronton yliopiston professori Andras Nagy on tunnettu korkeatasoisesta kehitysbiologisesta ja kantasolututkimuksestaan. Hän on kehittänyt lukuisia uusia menetelmiä geenien toiminnan tutkimiseksi hiirissä. Hän on
keskeinen henkilö kansainvälisessä hankkeessa, jossa
poistogeenitekniikoilla tutkitaan systemaattisesti hiiren
kaikki geenit. Viime vuosina hän on omistautunut tuman uudelleen-ohjelmoinnin tutkimukseen ja julkaissut
sarjan uraauurtavia tutkimuksia, joiden pohjalta lopulta
voidaan kokonaisvaltaisesti ymmärtää niitä mekanismeja jotka ohjaavat solun kehitystä.
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Sillanaukee, Päivi, Kansliapäällikkö Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).
Päivi Sillanaukee LT, terveydenhuollon erikoislääkäri,
on toiminut sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä vuodesta 2012 lähtien. Vuosina 2008 - 2012
hän toimi STM:n sosiaali- ja terveyspalveluosaston
ylijohtajana. Ennen siirtymistään sosiaali- ja terveysministeriöön hän toimi vuosina 2004 - 2006 Tampereen
kaupungin apulaiskaupunginjohtajana.
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote-uudistus)
on yksi hallituskauden 2015 - 2019 tärkeimmistä rakenteellisista uudistuksista. Sote-uudistuksessa kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee on monin tavoin nostanut esiin
lääketieteen koulutuksen laadun ja lääketieteellisen
tutkimuksen merkityksen kansalaisten hyvinvoinnille.
Hän kantaa huolta lääketieteen opetukseen ja tutkimukseen kohdennettujen resurssien riittävyydestä. Hän
on omakohtaisesti edistänyt ja pyrkinyt lisääntyvään
vuorovaikutukseen yliopistojen kanssa, etenkin lääketieteellisten tiedekuntien kanssa.
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Tryggvason, Karl, Tanoto Professor in Diabetes Research DUKE, National University of Singapore,
Singapore
Professori Karl Tryggvason on kansainvälisesti erittäin
arvostettu biolääketieteen tutkija, jonka erityisalueena
ovat kudoksia erottavat tyvikalvot. Hän on ryhmineen
selvittänyt niiden keskeiset rakenteet ja geenit ja kuvannut usean tyvikalvotaudin syntymekanismin.
Professori Tryggvason teki mittavan ja merkityksekkään tutkijanuran Oulun yliopistossa ennen muuttoaan
Tukholman Karoliiniseen instituuttiin 1994. Hän on
Karoliinisen Instituutin Lääketieteellisen biokemian
emeritusprofessori ja toimii professorina Duke-NUS
Graduate Medical Schoolissa Singaporessa sekä Duke
yliopistossa USA:ssa.
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Promovoitavat nuoret tohtorit
Idem ego, Ari Harjula, ipse doctor medicinae et chirurgiae, promotor legitime constitutus, ex legibus universitatis
Helsingiensis et ex decreto ordinis medicorum in ea universitate, doctores medicinae et chirurgiae, doctores
odontologiae atque doctores philosophiae creo et omnibus huius dignitatis insignibus, iuribus, privilegiis munio
centum undeviginti (119) doctores, quorum nomina sunt:
Aho Pekka, Airaksinen Katja, Arajärvi Ritva, Barner-Rasmussen Ian, Bingham Clarissa, Böckelman Camilla, Filppula
Anne, Hahtola Sonja, Hakonen Elina, Helenius-Hietala Jaana, Hemminki Otto, Hetemaa Tiina, Hiltunen Laura, Holma Tanja, Hosia Helka, Häkkinen Margareeta, Hämäläinen Harri, Hölttä Veera, Ilonen Ilkka, Jalanko Tuomas, Juusela Maria, Kaislasuo Janina, Kandolin Riina, Kaprio Tuomas, Karinen Heikki, Kerminen Johanna, Keränen Mikko,
Knaster Peter, Koho Petteri, Koivunen Riku- Jaakko, Kopra Elisa, Koroknay-Pal Päivi, Koskensalo Selja, Koski-Palkén
Anniina, Kriikku Pirkko, Kuusniemi Arvi-Matti, Kylmälä Minna, Lahesmaa-Korpinen Anna-Maria, Laine Merja, Laitakari Elina, Laitinen Eeva-Maria, Lantta-Hytönen Marja Helena, Laukontaus Sani, Launiainen Terhi, Laurila Pirkka
Pekka, Lehtimäki Tiina, Lehtinen Miia, Lilius Tuomas, Lindahl Jan, Lindberg Nina, Lindh Erika, Lindroos Ann-Christine, Linko Rita, Litonius Erik, Louhivuori Lauri, Luostarinen Teemu, Luotola Kari, Lähdesmäki Katariina, Lönnberg Stefan, Makkonen Janne, Makkonen Marja, Meretoja Atte, Molander Pauliina, Mrena Johanna, Mrena Roderik,

Prima, Riina Kandolin vastaanottaa tilaisuuteen kuuluvalla
arvokkuudella miekkansa.
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Viimeisenä hatun sai ultima Miia Lehtinen.

Mrena Samy, Mutanen Annika, Mäkinen Laura, Mäyränpää Mervi, Naukkarinen Jussi, Nihtilä Annamari, Olkinuora
Helena, Palin Eino, Palin Niina, Pallasaho Paula, Parviainen Helka, Pekkarinen Pirkka, Pekkonen Mika, Piekkala Maija, Pietiläinen Olli, Piha Kustaa, Piippo Anna, Raivio Peter, Raj Rahul, Rautiola Juhana, Reichhardt Martin, Renkonen
Suvi, Reponen Elina, Roos Eira, Rosengård-Bärlund Milla, Saarela Riitta, Sahi Helka, Sahlstedt Leila, Salmela Birgitta,
Sandboge Samuel, Saukkonen Suvi, Sillanpää Heidi, Silvasti-Lundell Marja, Sipilä Anna, Siukosaari Päivi, Snäll Johanna, Ståhl Minna, Sundvik Maria, Syrjälä Simo, Tainio Juuso, Tani Pekka, Tapiovaara Laura, Tasmuth Tiina, Toiviainen-Salo Sanna-Maria, Tuominen Ulla, Tuuminen Raimo, Töyli Mira, Uusi-Rauva Kristiina, Vento Pälvi, Vikatmaa
Leena, Vikatmaa Pirkka, Winell Klas, Väkevä Liisa, Västinsalo Hanna
Procedite igitur, quaeso insignia et diplomata summi huius honoris adepturi iuvenes doctores doctissimi, ordine
litterarum, primum locum tenens tamen prima, secundum locum tenens ultima.
Procedite, quaeso insignia et diplomata summi huius honoris adepturi juvenes, doctors doctissimi primum locum
tenes prima, secundum locum tenes ultimus.

Nuoret tohtorit juhlallisissa tunnelmissa.

Maamme-laulu kajahtaa.
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Doctores semisaeculars

Doctores honoris causa

Olemme varsin kiitollisia tekemästänne elämäntyöstä.
Teillä on ollut merkittävä asema työelämänne aikana
ja olette vaikuttaneet koko lääketieteen kehittymiseen
varsinkin kotimaassamme. Osa teistä on keskittynyt
enemmän kliiniseen työhön ja toiset taas akateemiseen
lääketieteeseen tekemällä niin perus- kuin kliinistäkin tutkimustyötä. Tekemänne elämäntyön pohjalta
on lääketieteen kehitys menossa kiihtyvällä vauhdilla
eteenpäin.

You are the special guests. The whole faculty was able
to suggest candidates for this year conferment and then
you were selected according to the previous academic
history, your innovations, international reputation and
networking with scientists of our faculty. We are very
happy, that you were able to accept the invitation.

Kuvan etualalla riemutohtorit kunniottavat Maamme-laulua
seisten.

Kunniatohtoreiksi vihittiin yhdeksän henkilöä tiedekunnan
professoreiden esitysten perusteella.

Arvoisat riemutohtorit
Ärade jubeldoktorer
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Esteemed honorary doctors

I want to congratulate you all for the well deserved
recognition!

Arvoisat kotimaiset kunniatohtorit
Olette olleet merkittävästi vaikuttamassa ja kehittämässä maamme terveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa,
mutta olette myös olleet vahvana vaikuttajana, kun on
tehty ja tehdään muutoksia ja parannuksia lääkäri- ja
erikoislääkärikoulutukseen. Olette myös aina arvostaneet tieteen merkitystä maamme terveydenhuollolle.
Onnittelut arvostuksesta!
Doctores praeclarissimi
Arvoisat nuoret tohtorit, ärade unga doktorer
Promootio on arvokas juhla ja siinä olette nyt saaneet
arvomerkit aiemmin suorittamienne tohtorin tutkintojen merkiksi. Onnittelut teille kaikille.
Toivon lämpimästi, että jatkatte edelleen myös tieteellistä työtä. Nyt promovoidut nuoret tohtorit, teillä tulee
jatkossa olemaan paljon vastuuta suomalaisen lääketieteen kehittämisessä ja pitämisessä edelleen maailman
huipulla. Vähitellen saatte lisää itsevarmuutta ja muodostatte omia tutkimusryhmiänne, mikäli vielä teillä ei
sellaista ole.
Auditores venerabiles! Miia Lehtinen orationem habet.
Nuoret tohtorit diplomeineen.
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Puhe promovoitujen puolesta,
Ultima tohtori Miia Lehtinen

Ärade Kansler, Arvoisa Rehtori, Hyvä Promoottori,
Kunnioitetut Riemutohtorit, Distinguished Honorary
Doctors, Kära Unga Doktorkollegor, Ladies and Gentlemen.
Tänään meidät, 119 lääketieteellisen tiedekunnan tohtoria, on vihitty uuteen arvoomme. Nöyrin ja kiitollisin
mielin olemme saaneet osallistua tähän upeaan traditioon. Erityisen ikimuistoista tilaisuudesta tekee riemutohtorien runsaslukuinen kaarti: on suuri kunnia, että
olette mukana tässä meille tärkeässä päivässä. We are
also grateful and honored to be promoted alongside our
honorary doctors, all highly esteemed in their respective fields of expertise.

Det har inte varit helt enkelt att ta oss hit men den långa
vägen har lärt oss mycket. När vi nu börjar våra självständiga steg upp mot vetenskapens höjder, håller vi
följande tre budord i minnet.
Uskalla olla utelias. Lääkäreillä on usein taipumusta
olla perfektionisteja. Me rakastamme check-listoja ja
suorittamista, virstanpylväiden saavuttamista. Tohtorintutkinto on monille yksi etappi matkan varrella,
vain meriitti ansioluettelossa, ennen kuin kliininen työ
tempaisee mukaansa. Suurin osa väitöskirjoista syntyy
kliinisen työn ohella, ikään kuin vapaa-ajan harrastuksena. Tutkijoille ajat ovat nyt kovat. Täysipäiväiseksi tutkijaksi heittäytyminen ei houkuttele. Mutta kaikkien ei
tarvitse ryhtyä dosenteiksi ja professoreiksi, tiedettä voi
tehdä muutenkin. On suorastaan etuoikeus, että meillä
on vahva kulttuuri ja mahdollisuus tutkimukselle niin
sanotusti harrastuksena, kliinisen työn rinnalla. Kliininen työ tarjoaa jatkuvasti inspiraatiota uteliaisuudelle
ja tieteelle. Siksi toivon, että näinä kovina aikoina myös
ylilääkärien ja muun yksikköjohdon kärsivällisyys ja
joustavuus riittävät tukemaan tiedettä tekeviä lääkäreitä.
Näin saisimme pidettyä akateemisessa yhteisössämme
vaikkapa sellaisia lahjakkuuksia kuin tämän promootion prima, tohtori Kandolin. Hän teki väitöstutkimusta
potilastyön ohessa, kirjoitti kirjansa tiiviissä tahdissa,
julkaisi alansa huippulehdissä– ja sai vielä perheenlisäystä tämän prosessin keskellä! Tohtori Kandolinin
esimerkillinen energisyys edetköön epidemiaksi koko
lääkäriyhteisöön.
Samarbeta. Vi i Finland älskar att jämföra oss med
Sverige och nu har vi faktiskt någonting som vi kan lära
oss från våra kära grannar. För några veckor sen satt jag
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på min balkong i Stockholm och hörde hur två svenska
pojkar spelade innebandy nere på innergården. Båda
två gjorde många mål men konstigt nog ökade målsiffran bara för det ena laget – 1-0, 2-0, 3-0 och så vidare.
De små pojkarna spelade faktiskt inte mot varandra
utan i samma lag, mot en osynlig motståndare – någonting helt ofattbart för mig, en typisk tävlingsorienterad
finländare. För 50 år sen, flyttade medicinska fakulteten
ensam till Mejlans, bort från Kronohagens mångkulturella campusmiljö och från kollegor på andra naturvetenskapliga fakulteter. Gamla samarbetsförbindelser
bröts. Nästa år kommer Helsingfors Universitet att få en
ny enhet, Helsinki Institute of Life Science, HiLife, som
äntligen kan återbygga dessa gamla kontakter och främja samarbete mellan olika fakulteter inom life sciences,
livsvetenskaper. Jag skulle uppmuntra er alla att öppna
ögonen mot vad som finns utanför Mejlans och ta nytta
av dessa spännande nya kontakter. Att anstränga sig
ensam och tävla jämnt med varandra är mycket energikrävande - speciellt när det är ont om resurser till att
börja med. Vi alla strävar ju efter ett gemensamt mål: att
avlösa mysteriet som kallas för livet. Jag föreslår: glöm
den klassiska finska avundsjukan och gör som pojkarna.
Spela in i samma mål istället.
Be proud. On a global scale, we graduate from a small
faculty, in a small university, in a small city, in a small
country. Nevertheless we definitely have merits to boast
with. For example, our faculty’s research on genetics is
recognized worldwide. Just recently it was announced
that the Finnish Institute of Molecular Medicine, located in the University of Helsinki, has started a collaboration project with American top universities Harvard
and MIT and global pharmaceutical companies, pro-

viding them with samples that are too exceptional to
get anywhere else in the world: our vast collection of
genetic samples combined with detailed clinical data. In
addition, we have a long history of high-quality clinical
studies. In fact, our faculty ranks fifth among European universities based on the citation index for clinical
medicine. This fantastic achievement is also stated on
our faculty’s web pages, trying to market our outstanding faculty. Of course, true to the classic Finnish style,
humble and modest, you have to scroll all the way down
the web page to find this statement, written with the
smallest font size possible… No, we should put it on top
of the web page, write it with huge capital letters and in
bold. Be proud, be bold.
Olemme tänään vastaanottaneet tohtorin hatun ja miekan merkkinä kyvystämme ja oikeudestamme harjoittaa
tieteellistä tutkimusta. Kiitämme vilpittömästi kaikkia
tukijoukkoja, sekä yliopistossa että lähipiirissä, siitä
avusta, jota olemme teiltä saaneet päästäksemme tähän
kunnioitettavaan tavoitteeseen.
Men med rättigheten kommer också ansvar. Vi, unga
doktorer, representerar framtidens universitet, dess
stenfot. Vi är en del av traditioner som pågått i hundratals år och som kommer, förhoppningsvis, att fortsätta i
hundratals år till.
We have a responsibility. We have achieved the highest
academic degree possible - and we shall live up to it.
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Promootioaktin päätteeksi lauloimme
Maamme -laulun.
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Juhlakulkue
Processionen
Procession
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Matka yliopistolta Tuomiokirkkoon voi alkaa, juhlamenojen ohjaajan tunnisti raskaasta sauvasta ja punaisesta nauhasta. Oli mieleenpainuvaa kulkea yliopistolta verkkaan arvokkaasti etenevässä kulkueessa Helsingin tuomiokirkkoa kohti. Samaa reittiä olivat
astelleet lukuisat aiemmat promootiokulkueet. Toisaalta kirkas ja heleä alkukesän sää herätti ajatuksia hyvästä tulevaisuudesta.
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Juhlakulkue eteni mallikelpoisessa järjestyksessä ja hyvässä
säässä kohti Tuomiokirkkoa.

Tuomiokirkko, joka visuaalisesti symboloi koko kaupunkia
ja näkyy jo kaukaa mereltä tultaessakin, on kaunis ja valoisa
rakennus ja valtava tila osaltaan lisäsi juhlallisuutta.
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Juhlajumalanpalvelus
Promotionsgudstjänsten
Church Service

10.6.2016 klo 15 Helsingin Tuomiokirkko
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Kirkkoon saapumassa Helsingin yliopiston rehtori Jukka
Kola, kansleri Thomas Wilhelmsson, juhlamenojen ohjaaja
professori Taina Autti, dekaani Risto Renkonen sekä professori Hannu Sariola.

Kulkuetta johti juhlamenojen ohjaaja professori Taina Autti.
Seremoniaan kuuluva sauva oli yllättävän painava.

Kirkossa olivat tulijoita odottamassa airuet ja Kinkerivirren
100 vuotta täyttävä säveltäjä Tauno Hämäläinen läheistensä
saattamana. Sävel oli syntynyt Lapin sodan jälkeen, maamme
uudisrakentamisen alettua.
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Kuulimme vanhaa ja uutta, suomalaista ja keskieurooppalaista musiikkia, kuten tilaisuuden henkeen hyvin sopi.
Urkurina ja Dominante-kuoron johtajana toimi Seppo Murto. Parhaita suomalaisia perinteitä noudattaen lauloimme
Suvivirren.
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Oli aika hiljentyä kuuntelemaan piispa Tapio Luoman saarnaa, saarnan aihe käsitteli toivoa.

Liturgina toimi pastori Tiina Silvo. Riemutohtori Reijo Norio
lausui esirukouksen.

Riemu- ja kunniatohtorit hiljentyivät kuulemaan jumalanpalvelusta.

Matka Tuomikirkosta yliopistolle on alkanut.
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Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola, kansleri Thomas
Wilhelmsson ja dekaani Risto Renkonen.

Aurinkoinen tunnelma jatkui jumalanpalveluksenkin jälkeen.

Kulkueet palaavat yliopistolle.
Etualalla prof. Jukka Meurman.

Paluu yliopistolle oli jo rennompaa, promootion virallisin
osuus oli takana ja kulkueessa keskusteltiin iloisesti ja monesta oli hieman hupaisaakin, että oltiin turistien eksoottisia
kuvauskohteita.
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Vielä viimeinen ponnistus portaita yliopistolle! Yliairut ja juhlamenojen ohjaaja olivat edeltäjiltään ja yliopiston ylivahtimestarilta saaneet aiheellisia varoituksia reitin tylyistä portaista ja airuet vahtivat silmä tarkkana tulijoita siltä varalta, että äkkiä tarvittaisiin käsiä tueksi.
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Takaisin yliopistolla!
Iloiset airueet
Aaltio Juho, Heinonen Liisa, Heliö Eero, Heliö Henri, Heliö Krista, Kruuna Erno, Kuhlefelt Alexandra, Lithovius
Väinö Lönnberg Ivarm, Mykkänen Anssi, Mäkelä Sara Norrman, Annika Nyberg, Theodora Olander, Rasmus Orava,
Tuomas Silfvast, Catharina Suur-Uski, Johanna, Suvijärvi Satu.
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Juhlaillallinen

Banketten
Evening Banquet
10.6.2016 klo 19 Kalastajatorppa
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Juhlapukuiset airuet olivat tulijoita vastassa.

Emeritusprofessori Pertti Neuvonen, professori Janne Backman, kunniatohtori Michel Eichelbaum, Margit Geisler sekä
professori Mikko Niemi.

Promoottori Ari Harjula toivottaa puolisonsa Päivi Harjulan
kanssa kunniatohtori Päivi Sillanaukeen ja Simo Nikkarin
tervetulleiksi.

Sisääntuloaulassa soi klassinen musiikki.
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Tervetuliaispuhe

Juhlamenojen ohjaaja Taina Autti

Ärande Kansler, Kunnioitettu Rehtori, Arvoisa juhlayleisö, Ladies and Gentlemen
I wish you all warmly welcome to celebrate the XIV
conferment ceremony of the Faculty of Medicine at the
University of Helsinki. I found promotion festivities as
a tribute to science and discovery. Honorary doctors,
thank you for your excellent lectures last Wednesday.
You showed us that science creates knowledge and
knowledge is power. Honoray doctors, Jubilee Doctors,
and young doctors I am very grateful for your valuable
contribution to preserve and continue this conferment
tradition! I hope that todays exiting and traditional ceremony together will live long in our memories.
Tämä juhlallinen ja ikimuistoinen päivä jatkuu perinteisellä promootioillallisella. Meillä on mahdollisuus oppia
ja nauttia juhlapuheista sekä toistemme kanssa seurustelusta. Myöhäisilta sisältää sekä vanhoja akateemisia
tansseja että uudempiakin tansseja. ”Aliquando insanire
iucundum est”- ”toisinaan on suloista hullutella”.
Riemutohtorit, tämän päiväisissä promootiojuhlallisuuksissa halusimme osoittaa kunnioitustamme ja
arvostustanne työllenne ja vaalia akateemisia perinteitä
tässä ajassa. Perinne on ennen tehdyn tai ajatellun uusintamista ja toistamista, mutta toisaalta kaikki perinne muuttuu jokaisessa siirtymässä ihmiseltä toiselle.
Toivon, että tämän päivän juhlallisuudet vievät teidät
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Juhlamenojen ohjaajan tervetuliaispuhe. Taustakuvat olivat
suurennoksia 50 vuotta aiemmin pidetyn promootion kuvista ja heijastelevat sen aikaista tunnelmaa.

50-vuotta ajassa taaksepäin ja toivon, että voitte ilolla ja
luottavaisin mielin katsoa seuraavien tiedesukupolvien
saavutuksia.
Tänään on traditioista poiketen suoritettu kaksi lääketieteellisen tiedekunnan promootiota. Vain promootiossa promovoidulla tohtoreilla on tiukasti tulkiten oikeus
käyttää akateemisen arvon merkkejä, tohtorin hattua ja
miekkaa. Siksi ennen perinteistä promootiota promoottori Ari Harjula vihki 13 proomootiota valmistelevaa
henkilöä - minut mukaan lukien- yliopiston Konsistorin
salissa ”presidentillisen promootion” menoin tohtoriksi. Ainoastaan Tasavallan presidentti Tarja Halonen
on aiemmin vihitty tohtoriksi vastaavanlaisin menoin
Konsistorin salissa. Uusille vanhoille tohtoreille lämpimät onnittelut! Deliberando saepe perit ocassio - Carpe
Diem.

Nuoret tohtorit, tohtorinmiekka symboloi totuutta, eli
se on hengen ase tutkijan päättelemän totuuden, oikean
ja hyvän, puolustamiseksi. Olette nyt sitoutuneet tieteen
eettisiin arvoihin. Olette kasvaneet osaksi yliopistomme
tiedeyhteisöä. Toivon, että tulevaisuudessakin haluaisitte vaalia akateemisia arvoja, käyttää osaamistanne ja
olla osa yliopistoyhteisöä. Kaikkein eniten kuitenkin
toivon, että seuraatte valinnoissanne sydämenne ääntä.
Nuoret tohtorit, elämä jatkuu promootion jälkeenkin.
Sopeutumisen edistämiseksi muistutan muutamasta
elämänviisaudesta,- mutta latinaksi.
Omnia tempus habent. Fortes fortuna audivat.
Per aspera ad astra. Vīta est tempus optimum hominis.

Iloisia promovendejä seuralaisineen.

Lämpimät onnittelut kaikille tänään promovoiduille.
So, let`s toast to life and this wonderful moment!

Etualalla Tytti Luukko, promootiotoimikunnan jäsen professori Martti Färkkilä, professori Irma Thesleff ja kunniatohtori
Karl Tryggvasson.

85

Promoottorin pöydässä mm HUS:n
toimitusjohtaja Aki Lindén, Gerdt Haglund, kansleri Thomas Wilhelmsson ja
Nina Santavirta sekä Ari Harjula.

Tunnelma täpötäydessä salissa oli
monipäiväisten juhlallisuuksien jälkeen
lämmin ja vilkas. Kuvassa pöydän päässä
riemutohtori Reino Ruosteenoja ja puolisonsa Eva Ruosteenoja. Riemutohtori
Arvi Kahrin vasemmalla puolella istuvat
Marja Renkonen, Kristina Vintersten ja
rehtori Jukka Kola käädyissään.
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Etualalla professori Aila Tiitinen, Pekka Rauhala, varadekaani Tiina Paunio, Sakari Lassila, Corinne de Moerloose ja
riemutohtori Reijo Vihko.

Oikealle promootiotoimikunnan kantavat voimat, Esko
Kankuri ja Kaisu-Maarit Pelkonen, jonka vieressä Juha-Pekka Ojala, Ulla-Maija Lindén, professori Caj Haglund, professori Ellen Eftestole-Wilhelmsson, emeritusprofesori Leif C.
Anderson ja Päivi Harjula.

Promovendien pöydässä iloista puheensorinaa.

Yliairuen toimet jatkuivat illallisella.
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Iloinen puheensorina aaltoili virallisen ohjelman lomassa.
Vasemmalta riemutohtori Terho Maamies, Kaarina Norio,
kunniatohtori Sten-Olof Hansén, promoottorin puoliso
Päivi Harjula ja edellisen promootion promoottori Leif C.
Andersson.

Dosentti Hanna Thoren, John Greenspan, Elisabet Meurman
ja professori Timo Paavonen .

Juhlaväki on asettautumassa Siirtomaasalin pöytiin. Vasemmalta Tuija Tenhunen, Heikki Autti, Päivi Sillanaukee.

Leena Åkerblom, Harri Heliö ja Heidi Lehmuskumpu.
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Kunniatohtoreiden lapsilla oli hauskaa airuiden seurassa.

Airueet vapaalla.

Kukka-asetelmat kruunasivat juhlatilan.
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Puhe yliopistolle
Tohtori Suvi Renkonen

sellit. Tiukempien sääntöjen voi ajatella viestineen sitä,
että yliopisto ja sen opiskelijat pitivät itseään korkeassa
arvossa, ja sikäli heiltä voitiin myös vaatia hiukan keskimääräistä enemmän.
Mielikuvat ovat epävarma perusta, ja onkin parempi
luottaa näyttöön perustuvaan tietoon. Näyttö osoittaa,
että Helsingin Yliopiston Lääketieteellisessä tiedekunnassa tehdään kerran viikossa innovaatio joka suoraan
hyödyttää potilasta. Me nuoret tohtorit emme saa itse
sortua näkemään akateemisuutta ja tutkijuutta vain
hankalana ja epävarmana, vaan meidän tulee suhtautua
siihen samalla ylpeydellä ja luottamuksella, kuin edeltäjämme. Yhtä tärkeää on toisaalta se, että yliopistomme myös luottaa ja sitoutuu meihin polullamme kohti
akateemista uraa.

Arvoisa rehtori, hyvä kansleri, distinguished doctors
honoris causa, ärade kolleger
Mielikuvavaikuttamisesta on kirjoitettu ja etenkin sitä
on käytetty valtakuntamme politiikassa ja viestimissä
viime aikoina. Tunnemme synnytetyt mielikuvat akateemisesta maailmasta. Mutta minkälaisia ovat mielikuvamme tutkijan urapolusta Helsingin Yliopiston sisällä?
Näemmekö me nuoret tohtorit akateemisen polun
aukeavan edessämme selvänä ja kutsuvana, vai epäilemmekö tuon tien mieluumminkin olevan epävarma,
raskas tai jopa mahdoton kuljettavaksi?
Helsingin yliopiston historiassa ylioppilailla on ollut
tiukemmat säännöt kuin tavallisella kansalla. Muun
muassa kortinpeluu ja kadulla tupakointi olivat kiellettyjä. Kurittomia akateemikkoja varten oli omat vanki
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One important part of the academic is internationality.
The possibility for a scientist to visit other universities,
to observe how things are done and what kind of results
arisen. As important is to get to present our own results. One shouldn’t either underestimate the value of
the precious contacts, scientist makes up during their
post doctoral perdiod. These commitments can lead
to decaceds of friendship and collaboration bringing
together the best of both individuals and their home
universities.
Jag har gjort mina postdoktorala studier på Karolinska
Institutet i Stockholm vilket var en minnesvärd och
lärorik upplevelse för mig – både forskningsmässigt och
personligt. En sak som jag lade märke till var Karolinskas aktiva rekrytering av utländska Professorer och
Forskare. Det tror jag skulle kunna visa sig viktigt även

för Helsingfors Universitet som ett sätt att skaffa ny
kompetens, utökad bredd samt inflytande inom forskningsområdet.
Siitä lähtien kun Helsingin Yliopisto on perustettu, se
on mielestäni edustanut muun muassa vahvuutta, pysyvyyttä ja autonomiaa. Siitä huolimatta, että aloitimme
376 vuotta sitten kuninkaallisena yliopistona, muutuimme keisarillisiksi, opinahjomme Turussa paloi ja jatkosodan pommitukset pistivät interiöörimme Helsingissä
uusiksi. Muutos ympäröivässä maailmassa ei siten ole
uutta Helsingin Yliopistolle. Mutta kuten yliopiston
statuuteissa on ollut alusta lähtien, muutos ei saa tulla
vain ulkoapäin vaan yliopiston itsensä tulee olla vaikuttamassa sitä koskeviin päätöksiin. Meidän nuorten
tohtoreiden täytyy olla se muutos, minkä haluamme
nähdä kotiyliopistossamme tapahtuvan. Tuottaaksemme uutta tutkimustietoa ja nivoaksemme tuloksemme
käytäntöön ihmisten ja ympäröivän maailman hyödyksi
- myös kansainvälisesti. Meidän täytyy ylpeydellä uskoa
oman kotiyliopistomme tärkeyteen, ja ennen kaikkea
sen kasvatteina uskoa itseemme ja tulevaisuutteemme
akateemisina tutkijoina ja ammattilaisina.

Rehtorin vastaus
Rehtori Jukka Kola

Rehtori korosti puheessaan yliopiston arvoja valotti Helsingin yliopiston tulevaisuudennäkymiä.

Kohottakaamme malja Helsingin Yliopistolle!
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Puhe riemu- ja kunniatohtoreille
Dekaani Risto Renkonen

Meilahteen, mm. Tornisairaala ja Teoreettiset laitokset
(Haartman instituutti) olivat juuri valmistuneet tuolloin.
Jo lääketieteen lisensiaatin tutkinto takasi 1960-luvullakin erittäin hyvät menestymisen mahdollisuudet. Nyt
juhlistettava riemutohtoreiden joukko osoittaa hienosti,
että väitöskirjan tekeminen oli vielä erikoisen vanha
“biomarkkeri” menestykseen ammatillisella uralla.

Kunnioitetut Riemutohtorit, Esteemed Honorary
doctors, dear members of the Faculty and the University, ladies and gentlemen.
The Faculty of Medicine has a tradition to promote Jubilee Doctors of Medicine. Traditio on jatkunut
siitä saakka kun Yliopisto siirtyi Turusta Helsinkiin.
Lääketieteen historian tunnetuista merkkihenkilöistä
esimerkiksi Elias Lönnrot vihittiin riemutohtoriksi 1882
samassa Yliopiston juhlasalissa kuin teidät tänään.
Nyt haluamme kunnioittaa, kiittää ja juhlistaa 14 vuonna 1966 väitellyttä tohtoria. Tuona vuonna järjestettiin legendaarisen patologian professori Harald Teirin
johdolla suuret promootiot 47 vuoden promootiotauon
jälkeen. 1966 haluttiin juhlistaa Lääketieteellisen tiedekunnan painopisteen siirtymistä Kruununhaasta
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Kun kävin läpi Teidän väitöskirjojenne aiheita niin
hyvin suuri osa niistä oli vahvasti biokemiaan ja perustutkimukseen suuntautuneita. Nämä työt tehtiin ilman
Pubmed tietokantoja, Google-hakuja, tai tietokoneita.
Työvälineet lienevät olleet matkakirjoituskone ja muistilaput kirjastosta lainattujen lehtien ja kirjojen tietojen
keräämisessä. Näiltä osin tuoreet promovoitavat tohtorit
eivät voi oikein edes ymmärtää miten haasteellista tiedon haku ja kerääminen olikaan 50 vuotta sitten.
Olitte täällä Kalastajatorpalla 50 vuotta juhlistamassa
lääketieteen ja kirurgian tohtorin arvoanne. Tänään
täällä juhlistetaan Teidän hienoja saavutuksianne ja
toivoimme, että tästä illasta tulisi samanlainen ikimuistettava tapahtuma kuin siitä edellistä illastakin tuli.
Ehdotan, että kohotamme maljan Riemutohtoreiden
kunniaksi. I ask you all to join me and raise a toast to
our 14 Jubilee Doctors.

Esteemed Honorary doctors, Arvoisat Kunniatohtorit!
The Faculty of Medicine and we all are extremely happy
and proud to have you all here with os. The Honorary Doctorate is the highest honour conferred by the
University of Helsinki. It is certainly not easy to become
a Honorary Doctorate. The qualifications are based on
scientific excellence and the ability to utilize it for benefit of patients, humanity, education and/or the society.
Based to these criteria we now celebrate 9 new Honorary Doctorates tonight.
We appreciate very much that you all accepted our
invitation. Actually everyone invited to this occasion
accepted this which also highlight the importance and
value on this degree. Essentially you all have also connections to our Faculty and thus have and hopefully will
also to continue to have a strong impact in educating
our new generation as well as brining in new knowledge, technologies and scientific avenues to Helsinki.

On the behalf of the Honorary doctors I would now like
to propose a toast to the Faculty of Medicine, University
of Helsinki.

Kohotimme lukuisia maljoja! Vasemmalta professori Anu
Kantele, professori Antti Sajantila, Jaana Kauppila ja vararehtori Tom Böhling. Edessä oikealla professori Maarit Venermo
ja Miikka Häkkinen.

Today there are also some new Finnish Honorary
Doctors with us. Lääketieteellinen tiedekunta halua
osoittaa kunnioitustaan ja kiitollisuuttaan teitä ja teidän
tekemäänne työtä kohtaan. Toimillanne lääketeollisuuden, sosiaali- ja terveysministeriön ja suurimman
yliopistollisen sairaanhoidon johdossa ovat hienoja
näköalapaikkoja, joista on voinut ja voi jatkossakin olla
mukana rakentamassa yhä parempaa SoTe-järjestelmään Suomeen. Samalla varmistaen, että myös lääketieteellinen tutkimus- ja opetustoiminta tulee entisestään
vain kohentumaan ja tähtää aina potilaan parhaaksi.
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Riemutohtorien vastaus
Riemutohtori Reijo Vihko

Riemutohtori Reijo Vihko vastaa.

Herra Dekaani,
Kiitän riemutohtoreiden puolesta meille osoitetuista
ystävällisistä sanoistanne ja mahdollisuudesta osallistua
tiedekuntamme neljänteentoista promootioon. Akateeminen promootioperinne on kantava. Riemutohtoreiden tervehdyksen meille v. 1966 toi professori William
Kerppola, joka oli promovoitu v. 1919, siis maamme itsenäisyyden aamuhämärissä. Oma tervehdykseme teille
nuorille tohtoreille kantaa kauttanne pitkälle itsenäisen
maamme toiselle vuosisadalle.
We jubileum doctors have seen during the past 50 years
a development in medical sciences and pratices which
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has not been seen earlier. After careful search, our tiny
own fingerprints may be found here and there. But we
can tell you for sure that all the days and sometimes
nights we have been working in laboratories and clinics
have been exciting and worth experiencing. We thank
our university and faculty for the education in sciences
which has made it possible for us to live an exciting and
generous life.
Se taaksepäin katsomisesta. Meillä riemutohtoreilla on
aivan ylivoimainen etu puolellamme verrattuna tänään
promovoituihin tohtoreihin: meillä on paljon enemmän
kokemusta tulevaisuudesta, olemmehan kokeneet sitä
paljon pitempään. On täysin selvää, että lähivuosikymmenet lunastavat ihmisen historian aikana lääketieteeseen kertyneistä odotuksista leijonan osan. Olette
onnellisessa asemassa kun voitte olla mukana.
Nu kan herr Dekanus med skäl fråga med vilka resurser
kan fakulteten ge sin insats till denna utveckling. Landets regering har ju hårdhänt dikterat den strukturella
utväcklingen av det autonoma universitetsväsendet. Vi
vet att resultat fås endast genom hård konkurrens med
högsta kvalitet av som mål.
Käsityksemme siis on, että ankkuroituminen korkean
laadun tavoitteluun tutkimustyössä ja opetuksessa
on aina palkitsevaa. Viime kädessä kaiken toiminnan
korkean laadun tavoittelu on paras neuvomme myös
nuorten tutkijoiden menestyksen tavoittelussa.
Teidän edessänne oleva aika tulee kuitenkin koventamaan tutkimustyöhön kohdistuvia odotuksia ja
vaatimuksia. Jos meiltä odotettiin, että meistä tulee

maailman parantajia, niin nuorelta tutkijasukupolvelta
odotetaan nyt, että heistä tulee maailman pelastajia.

Kunniatohtorien vastaus
Kunniatohtori Aki Lindén

Kohottakaame malja herra Dekaanille ja nuorille tohtoreille ja toivottakaamme heille menestystä.
Menestystä!

Kunniatohtorien vastauksen esitti Aki Lindén.
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Puhe nuorille tohtoreille
Varadekaani Hannu Sariola

Dear Promovendi,
“All you need is love”, sang John Lennon – and indeed,
so did we: Peace and love. But there is more wisdom
in Beatles´ song than we could ever think of. Love,
passion and commitment are the corner stones of the
same theme: the good life. You wouldn’t be here today
without love and commitment to science. Nobody – I
sincerely hope – is foolish enough to waste several years
of life only because of a funny tall hat. It is the passion
that has driven your work, the will to discover new laws
of nature, new ways of treating people, new paradigms
in understanding of human mind. That’s love to knowledge. That’s love to life.

Rakkaus tieteeseen kantaa kauemmas kuin kyynärpää.
Sen sijaat että käyttäisit kyynärpäätä, kannattaa käyttää
päätä.
Love is strange. When you are tightly bound with
somebody or when you are deeply focusing in something, you neglect the others, actually everything else.
One evening neurobiologist, professor Mart Saarma
and I were working at the Institute of Biotechnology.
Suddenly we realized that the house is completely silent
and empty. Just two of us. Then I said to Mart: “Let`s
go home, Mart. It is anyway the New Year`s eve.” I am
supposed to speak you – the best of the best – the new
Doctors, but I want first salute your closest ones and
relatives. Thank you, thank your wholeheartedly that
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Lennokkaan puheen nuorille tohtoreille piti varadekaaniHannu Sariola.

you have tolerated the third wheel in your relationship,
the beloved Science.

Rakkaat omaiset ja ystävät. Kun kumartaa yhteen suuntaa, pyllistää toiseen. Väitöskirjan tekeminen on selän
kääntämistä läheisille. Otan osaa ja onnittelen Teitä
siitä, että kestitte nämä välillä haasteelliset vuodet.
Dear Promovendi, today is a landmark in your career,
but it is only one of the landmarks to come. You have
now your own license to kill – you have now accomplished the highest academic degree. Consider it as
a tool to pursue further your research career, a tool
to treat patients better and to develop new therapies.
Be endurant and stay curious till the end of your life.
Curiosity is the most spectacular feature of great scientists. They see a discovery, where others see just a failed
experiment. Of course good luck helps, but as Louis
Pasteur said in 1854: “Chance favors a prepared mind.”

The discovery of penicillin is a famous example of good
luck, but it is only part of the truth. The discovery of
penicillin is attributed to Scottish scientist and Nobel
laureate Alexander Fleming. He had tried for decades
to find chemicals from nature to cure diseases, and
had already during the First World War discovered the
antibacterial effect of lysozyme. He cultivated bacteria
with different substances from nature years after years.
In summer 1928, he went to France for vacation. After returning home a month later, he started cleaning
the lab bench from the culture dishes. The date of his
discovery of penicillin was on the morning of Friday,
September 28, 1928. One of the dishes was contaminated by a cluster of mold and there was a halo of inhibited
bacterial growth around it. This was the moment of the
serendipitous discovery that changed the whole medicine. Instead of throwing the dish away, he started to experiment with this particular mold, nowadays known as
Penicillium notatum. Thanks to antibiotics people live
currently 10 years longer. Yes, it is clear that Fleming
discovered penicillin, but he was helped by his technician, who told: “It looks exactly like the halo caused by
lysozyme.” He did not get Nobel prize.

They have now been followed for more than 70 years.
The scientists did not reveal the features of great warriers. Thanks to these men, we now know, what keeps the
couples together, what makes people happy, and what
are the predictors of the good, healthy and long life. The
title of Vaillant`s editorial tells all you need: “Love is
Happiness. Full Stop.”
Stay curious, be committed, and as a pathologist I must
add: Stay alive.

“Sattuma törmää alttiiseen mieleen, Slumpen gynnar
det förberedda sinnet.”
In 2010, George Vaillant wrote an editorial to the
Christmas issue of the Duodecim magazine. He had
studied “the Boston cohort”, 456 inner-city Boston
school boys. This Study of Adult Development was initiated in 1938 to identify the boys, which will become the
best officers and soldiers. What then happened is history. This cohort became the best studied group of men.

Skål!
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Nuorten tohtorien vastaus
Tohtori Laura Tapiovaara

Arvoisa varadekaani, professori Sariola, hyvät juhlavieraat, mina damer och herrar. Tänään akateeminen
uramme on huipentunut saatuamme arvoa ylentävän
vihkimyksen. Jokainen meistä varmasti muistaa väitöskirjaprosessin aikaiset tunnemyrskyt – välillä olimme
pettyneitä ja lannistuneita, ja hetkeä myöhemmin ilon
ja onnen täyttymyksessä onnistumisen jälkeen.
Tieteen tekeminen vaatii taistelukestävyyttä, pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta. Näitä meiltä kaikilta löytyy,
olemmehan saaneet pitkän ponnistelun jälkeen väitöskirjamme ja tohtorin tutkintomme suoritettua. Olemme
osoittaneet kykymme tehdä tutkimusta ja tiedettä, ja nyt
avaimet tulevaisuutemme suhteen ovat omissa käsissämme.
Sanankäytöllä ja kirjoitustaidolla on paljon merkitystä
tieteessä. Täytyy osata ilmaista itseään siten, että tulee
ymmärretyksi - hyvä taito myös esimerkiksi kliinisissä
lääkärin töissä, sekä parisuhdetta ajatellen!
Vi måste även kunna uttrycka oss på främmande språk.
Konsten att kunna bli förstådd på något annat språk än
sitt modersmål är absolut nödvändigt i vår gränsöverskridande, globala värld. Men samtidigt är det viktigt att
vi inte glömmer bort våra intellektuella rötter i Helsingfors universitet.
Ilman tutkimusta ei ole näyttöön perustuvaa lääketiedettä ja ilman tutkimukseen perustuvaa opetusta ei ole
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Vastauksen lausui tohtori Laura Tapiovaara.

tulevaisuuden terveydenhuollon ammattilaisia. Olemme kaikki osaltamme edistämässä osaamista ja opetusta. On laskettu, että potilaille aiheutuu kerran viikossa
konkreettista hyötyä Helsingin yliopiston lääketieteellisellä kampuksella tehdystä tutkimustyöstä.
Tutkijanuralla etenemiselle viralliset ja epäviralliset
verkostot ovat avainasemassa. Tutkijanuran yksi parhaimmista puolista on verkostoituminen, kollegoiden
tapaaminen, mielipiteiden ja näkemysten vaihtaminen.
Näistä kohtaamisista on syntynyt lukemattomia uusia
tutkimushypoteeseja ja projekteja, ja kiireettömälle keskustelulle tulisi aina jäädä riittävästi aikaa. Parhaat ideat
saattavat syntyä sattumalta.
Helsingin yliopistostakin moni lähtee ulkomaille tekemään tohtorin tutkinnon jälkeistä tutkimusta. Huippututkimus on kansainvälistä ja nopeatahtista. Ilmapiirin

tulisi olla innovatiivinen ja tutkimusrahoituksen turvattu. Näillä edellytyksillä ulkomaille lähtevät voivat
aikanaan palatessaan tuoda mukanaan rikkautta, uusia
näkemyksiä, tekniikoita ja osaamista. Asiantuntijoiden
ansiosta Suomen terveysteknologian vienti kasvaa vuosittain ja vastaa jo noin puolesta korkean teknologian
viennistä.
To be able to leave the secure and familiar home country, one needs courage. You´ll have to leave behind
relatives, friends, and your job to leap into unknown.
Often it´s not only you – your family needs to adapt the
new situation too. However, at its best, the years abroad
can be the best time of you and your family´s life.
Ollakseen elämässään onnellinen, täytyy sitä elää hetkessä – carpe diem - ja olla liikaa murehtimatta tulevaa.
Toki tavoitteita ja päämääriä täytyy olla, mutta myös
matka sinne on elämää, jota haluamme rakastaa ja josta
nauttia. Kuten arvoisa varadekaani on aiemmin sanonut, kuollessa pitäisi tuntua siltä, että ei ole ollut ihan
tylsää. Tänään pidämme huolen siitä, että kenelläkään
ei ole tylsää ja ylpeänä kannamme hattumme ja miekkamme kohti uusia haasteita!

Riemutohtori Reijo Norio ilahdutti yleisöä säestämällä yhdessä lauletun Kesäillan valssin.

Oi, lennä, lennä pääskynen, tuo riemu rintaan ihmisten,
ja kanna tuuli kaipauksein iltapilvellen!
Oi, paista päivä lämpöinen, suo lahjojas maan lapsillen!
Yö tumma, soita tuuditellen päivä unehen!
Katse kun sammuupi auringon, kaipuu jää jälkeensä
lohduton.
Kasteessa nurmikko kimmeltää, leinikön lehdelle kyynel jää.
Kuusiston helmasta helkähtää rastasten laulu ja tervehtää paistetta päivän, mi kiiruhtaa levolle metsien,
merten taa.
:,:Pääsky, sirkkunen olla soisin, pilven myötä karkeloisin
yli vuorien, alitse auringon, taivaan rantojen taa:,:
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Puhe promoottorille
Tohtori Miia Lehtinen

Tohtori Miia Lehtinen piti valloittavan puheen promoottorille.

Arvoisa Promoottori, Kära Promovender, Our distinguished Guests, Ladies and Gentlemen!
När festens officiella program nu närmar sig sitt slut,
blir det dags att reflektera och tacka de som gjort denna
dag så speciell och enastående för oss alla. I promotionen, spelas en stor roll av promotorn, ordförande för
promotionskommittén. Under gångna år, har vi haft
stora namn som promotorer och dessa promotorer och
promotionskommittéer har också använt sin makt för
att utföra reformer i universitets förfaringssätt. I år, firar
den gröna doktorshatten sitt 50-årsjubileum – tack vare
promotionskommittén året 1966. År 1966 hade medicinska fakulteten precis flyttat till vårt eget imperium i
Mejlans – visst skulle man fira det! Kommitténs medlem, professor i patologi, Harald Teir, fick en idé:
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professor Carl von Linné, en viktig person för begynnelsen av nordisk medicin, hade bevisligen fått en grön
hatt när han promoverades år 1735 – då borde också
hans avkomlingar promoveras med gröna doktorshattar. Professor Teir letade febrilt efter den rätta nyansen
av grön - hatten skulle ju bäras av hundratals framtidens doktorer så nyansen var av stor betydelse. Och av
pålitliga källor har jag fått höra följande: samtidigt med
professor Teir hade vår fakultet en professor i gynekologi som hette Paavo Vara. Och professor Vara hade en
fru som hette Essi Vara. Och på något sett, som historieböckerna inte berättar, fick professor Teir se färgen på
professorskan Essi Varas underkjol – och blev förtjust.
Och som min informationskälla uttryckte det, nu går vi,
kära doktorkollegor, mot framtiden med huvudet under
Essi Varas underkjol.
Today, the medical faculty of University of Helsinki gave
doctoral hats in two different colors for the promovendi: green hats for doctors of medical science and black
hats for doctors of philosophy. These black hats have
been in use since the last conferment ceremony in 2010.
And if the road was rocky for the color of the green hat,
so was it for the black hat too. Namely, when the wellknown and highly esteemed hat company Wahlman in
Helsinki was instructed to start production of black hats
for the faculty of medicine in 2010 the response was
nothing less than shock. Outrageous, exclaimed the hat
master – a black hat with the emblem of faculty of medicine – no way! Thus, professor Leif Andersson, conferrer for the ceremony of 2010, had to put up a fight for
the sake of the black hat and boldly confronted the old
scary queen of hats at Wahlman’s. After success in the
battlefield for the second time, doctors of philosophy

from the faculty of medicine in University of Helsinki
received today their blessed black hats.
Näiden käytännön taistojen lisäksi on promoottoriksi valitun symbolinen rooli promootiossa vertaansa
vailla. Promoottori seisoo juhlasalin katedeerissa, joka
symboloi kreikkalaisen mytologian Parnassos-vuorta,
jumalten vuorta. Promoottori, professori Ari Harjula, sopii erinomaisesti Parnassos-vuoren huipulle,
nimekkäiden promoottorien jatkoksi. Parnassos on
tiede-eliitin VIP-lounge, jonne päästäkseen täytyy tehdä
töitä – ja niitä Ari on tehnyt. Promotorn Harjula disputerade år 1981 i Helsingfors, åkte till Stanford, USA, för
att göra postdoktoral forskning 1986 och fick där leva
de lukrativa åren i sitt forskningsområde, organtransplantationer. Med hjälp av Stanfords kunskaper ledde
han teamet som gjorde första lungtransplantationen i
Finland. Ari has performed successful research, a key
to which might be that despite experience derived from
many years back he refuses to be stuck with the science
from the past; instead he aims at searching for better
methods to further improve patient care. To reach this
goal, his research encompasses both clinical trials and
preclinical experiments, a perfect spectrum of translational medical research.
Oman promootionsa vuoden 1981 jälkeen, Ari on jatkanut akateemista taivaltaan nousujohteisesti, kivuten
ensin professorin kansliaan Meilahden tornisairaalan
viidenteen kerroksen jatkaen sieltä raketin lailla ylös
nykyiseen 15. kerrokseen. Hän on ollut koko uransa
ajan vahvasti mukana akateemisissa perinteissä ja osallistunut muun muassa kaikkiin promootioihin.

Ari vaalii tarkasti akateemista tyylikkyyttä ja elää tuon
Parnassos-vuoren sanoman mukaisesti: tiede on privilegio.
Thus, the role of conferrer of this year’s ceremony suits
professor Harjula better than perfectly. As a doctor
graduated under his supervision and on behalf of all
the newly promoted doctors, I am proud to have the
opportunity to express our gratitude to the conferrer for
making this week’s celebrations as fantastic as they have
been. I now propose a toast in his honor.
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Promoottorin vastaus
Promoottori Ari Harjula

Hyvät promovendit,
Kiitos Miia,
Kiitos kauniista sanoista!
Olet ollut esimerkillinen väitöskirjan tekijä ja siitä
saanut palkinnoksi viime vuoden parhaan lääketieteellisen väitöskirjan palkinnon Suomessa. Onnittelut koko
tutkimusryhmämme puolesta!
Tämä on ollut ikimuistoinen juhla. Kiitos siitä, että olen
saanut toimia XIV promoottorina Lääketieteellisen tiedekunnan 14. promootiossa. On hienoa päättää professorin ja kliinikon ura näin ikimuistoisesti.
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I have been lucky to develop our heart and lung transplantation program at our university hospital from the
beginning, since 1985. There is a big need for donor
organs. Therefore, new treatments have been developed.
We have total artificial hearts, left heart assist devices.
To-day we use more mechanical devices than donor organs. Finally, we have hope to grow human- like organs
in pigs. It is already possible with rats and mice. Gene
transfer and pluripotent stem cells are the key for this
technology.
Olemme viettämässä promootiojuhlaa sen kunniaksi,
että tiedekunnan teoreettiset laitokset ja myös kliininen
opetus siirtyivät tällöin Meilahden kampukselle. Sitä
edeltäneestä promootiosta on jo kulunut yli 100 vuotta. Vuoden 1966 promootion eteen teki suuren työn
professori Harald Teir tutkimalla koko Lääketieellisen
tiedekunnan promootiohistorian ja illallista vietettiin
silloin monin puhein. Promootiossa eturivissä istui
myös Tasavallan presidentti Urho Kekkonen.
50 vuotta sitten promoottori Martti Kaila käytti varsin
onnistuneesti puheessaan Platonin dialogeissaan käyttämää vertausta. Platonin mukaan onnellinen ihminen on
henkilö, joka muistuttaa kilpavaunujen ajajaa, jolla on
edessään kaksi hevosta. Toinen on valkoinen ja toinen
on musta. Valkoinen edustaa ideologiaa ja aatteita.
Musta edustaa omia pyyteitämme ja tarpeitamme. Liika
ideologiakin on pahasta, kuten myös omat pyrkimyksemme ja tarpeidemme tyydyttäminen. Onnellinen on
se ihminen, jolla musta ja valkoinen hevonen ovat tasavahvat. Älkää antako tulevaisuudessa kummallekaan
hevoselle ylivaltaa toimitte sitten tutkijana tai lääkärin
muussa työssä.

Promootiotoimikunnan jäsen, promoottorin sihteeri Kaisu-Maarit Pelkonen myhäilee tyytyväisenä kahden vuoden
urakan ja suuren onnistumisen jälkeen erittäin ansaituista
kiitoksista.

Yliairut ja juhlamenojen ohjaaja vastaanottavat promoottorin
lämpimät sanat iloisina hienosta kokemuksesta sekä promootiotoimikunnan ja airutporukan erinomaisesta aloite- ja
yhteistyökyvystä.

Promootiotoimikunnan sihteeri Esko Kankuri vei mammuttimaisen järjestelyprosessin hienosti päätökseen ja sai tästä
suuret kiitokset.

Juhlamenojen ohjaaja on samoilla linjoilla.
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Enligt Albert Einstein finns det två sätt med vilka vetenskapen kan påverka mänsklighetens utveckling. Den
ena är känd för alla. Vetenskapen producerar hjälpmedel, vilka direkt och i ännu högre grad indirekt, fullständigt har revolutionerat den mänskliga tillvaron. Det
andra sättet är genom uppfostran - genom påverkan av
sinnet.
Toivon lämpimästi, että jatkatte tieteen parissa ja innovaatioiden avulla kehitätte yhä parempia hoitoja varttuneemmalle kansallemme.
Now, it is time to thank all the members of our conferment committee. Extremely invaluable team members
have been my secretary Kaisu-Maarit Pelkonen, secretary of committee Esko Kankuri, master of ceremonies
Taina Autti , head marshal Tiina Heiliö. Also I want
thank the whole conferment committee!
Toivotan teille kaikille onnea ja menestystä!
voo´biis o´mnibus fau`sta et feelii´kia o´ptoo!
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Akateemiset Tanssit
Vielä yksi virallinen ohjelmanumero- akateemiset
tanssit! Niitä oli harjoiteltu Saksalaisella koululla ennakkoon, kun promovendit olivat saaneet opettajaksi
liikuntaneuvos Tytti Luukon, joka saapui myös juhlaillalliselle. Poloneesin avasivat promoottori Ari Harjula
ja juhlamenojen ohjaaja Taina Autti ja Heikki Autti.
Ilmassa lepattaa lievää jännitystä.
Akateemiset Tanssit
Akademiska Danser
Academic Dances
Polonaise
Cicapo
Mignon
Pas de Quatre
Pas D’Espagne
Lambet walk
Grande Valse

Iloisin mielin tannsimaan! Päivi ja Ari Harjula, Taina ja Heikki Autti.
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Ja näin hienolta se näytti! Liikuntaneuvoksen opetukset olivat tarpeen poloneesin kiemuroissa. Onneksi Pyöreä sali oli ymmärretty tyhjentää pöydistä, muuten suuri tanssijajoukko ei olisi mahtunut pyörähtelemään tanssilattialla.
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Klassinen musiikki sai väistyä, kun Boston Promenade ja DJ Santala pääsivät vauhtiin. Juhlat jatkuivat aina aamunkoittoon iloisen tanssin merkeissä.
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Lounas promoottorin kunniaksi

Lunchen till promotorns ära
Lunch in the Honour of the Conferrer of Degrees
11.6.2016 klo 13 Helsingin yliopiston observatorio, Tähtitorninmäki
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Suvi Renkonen ja Miia Lehtinen toivottivat promoottorin ja
juhlaväen tervetulleiksi.

Näimme hienoja akrobatiaesityksiä. Näihin päätä pyörryttäviin tunnelmiin oli hyvä päättää vuoden 2016 lääketieteellisen tiedekunnan promootio.
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Promoottorin ylioppilaslakki saa uuden koristeen, lääkärien
ja lääketieteen tunnuksen.

Ari Harjulaa naurattaa. Merkki sopii hyvin ylioppilaslakkiin.
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Lääkärien ja lääketieteen tunnus, Asklepioksen sauva,
peritytyy antiikin Kreikasta. Yksi merkittävimmistä
antiikin kreikan lääketieteen jumalista oli Asklepios.
Asklepios oli erityisesti itsesyntyisten vaivojen tuntija.
Hän oli niin taitava, että hän jopa herätti henkiin kuolleita.
Monissa kuvissa Asklepios nojasi sauvaansa, jota kiersi
käärme, salaisen parannustaidon vertauskuva jo tuohon
aikaan. Käärme oli merkkinä siitä, että Asklepios oli
kuulunut ennen parantajaksi tuloaan ennustustaitoisiin
maahenkiin. Asklepioksen sauvan ympärille kiertynyt
käärme on pensaskäärme (Zamenis longissimus), joka
on Välimeren alueen yleisimpiä käärmeitä. Pensaskäärmeiden avulla saatiin apua lääkintätaidon jumalalta.
Käärmeen nahanluonnin on katsottu symbolisoivan
uudestisyntymistä ja voimien palaamista.

Torvet törisevät!

Ihmiset iloitsevat.

Promoottorin sihteeri Kaisu-Maarit Pelkonen säteili onnistuneiden juhlamenojen jälkeen.
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Radiologia sai viisi uutta promovoitua tohtoria: Mervi Mäyränpää, Sanna Toiviainen-Salo, Taina Autti, Tiina Lehtimäki
ja Helka Parviainen hymyssä suin.

Ohjelma kiinnostaa.

Tunnelma on alkukesäisen auvoinen.

Juttua riitti syreenien loisteessa.
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Esko Kankuri, Päivi Harjula, Ari Harjua ja Anna-Kaisa Pelkonen rattoisassa keskustelussa. Maljoista ei meinannut tulla
loppua.

Jälkipuhe
Tämän promootion valmistelut kestivät kaksi vuotta
vauhdin kasvaessa promootiopäivän lähestyessä. Promootiokirja saatiin toimitettua erilaisten sattumien vuoksi yli
kaksi vuotta promootion jälkeen, mutta parempi myöhään
kuin ei milloinkaan. Aika kultaa muistot.

Viimeiset puheet.

Järjestelyissä oli mukana laajalti korkea-arvoisimpia viranhaltijoita ja nuoria opiskelijoita. Tapahtuma oli monipäiväisessä laajuudessaan mitä juhlavin tapahtuma ja
liitti osallistujansa pitkään yliopiston perinteeseen. Se toi
yhteen kaikenikäisiä akateemisia ihmisiä ja siinäkin mielessä loi jatkumoa sukupolvien kesken. Suomessa on hyvin
vähän arvokkaita perinteellisiä menoja. Akateemisessa
elämässä promootiolla on edelleen sijansa juhlistamassa
yksittäisen tutkijan saavutuksia ja tekemässä akateemista yhteisöä lyhyeksi aikaa näkyväksi Helsingin ytimessä.
Toivomme lämpimästi tohtoreille menestyksekästä uraa ja
valoisaa tulevaisuutta.
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Tohtoripromootio Ohjelma
Doktorspromotions Program
Conferement Ceremony Program
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Promootion toimihenkilöt ja promovoidut tohtorit
promotionens funktionärer och promoverade doctorer
conferment comittee and conferred doctors
Promoottori
Professori Ari Harjula
Promootiosihteeri
Dosentti Esko Kankuri
Juhlamenojen ohjaaja
Professori Taina Autti
Yliairut
Dosentti Tiina Heliö

Kunniatohtorit - Honorary Doctors
Deborah Greenspan
Sten-Olof Hansen
Ari Helenius
Aki Lindén
Philippe de Moerloose
Michel Eichelbaum
Andras Nagy
Päivi Sillanaukee
Karl Tryggvason
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Riemutohtorit
Ilmo Hassinen
Pekka Häyry
Arvi Kahri
Kimmo Luomanmäki
Terho Maamies
Reijo Norio
Valle Oikarinen
Ilkka Penttilä
Olli-Veikko Renkonen
Reino Ruosteenoja
Raimo Tenhunen
Reijo Vihko
Hans Åkerblom

Hammaslääketieteen tohtorit

Lääketieteen ja kirurgian tohtorit

Helenius-Hietala Jaana
Kopra Elisa
Nihtilä Annamari
Siukosaari Päivi

Aho Pekka
Airaksinen Katja
Arajärvi Ritva
Barner-Rasmussen Ian
Böckelman Camilla
Filppula Anne
Hahtola Sonja
Hakonen Elina
Hemminki Otto
Hetemaa Tiina
Hiltunen Laura
Hosia Helka
Häkkinen Margareeta
Hämäläinen Harri
Hölttä Veera
Ilonen Ilkka
Jalanko Tuomas
Juusela Maria
Kaislasuo Janina
Kandolin Riina
Kaprio Tuomas
Karinen Heikki
Keränen Mikko
Knaster Peter
Koivunen Riku-Jaakko
Koroknay-Pal Päivi
Koskensalo Selja
Koski-Palkén Anniina
Kuusniemi Arvi-Matti
Kylmälä Minna
Lahesmaa-Korpinen Anna-Maria
Laine Merja

Filosofian tohtorit
Bingham Clarissa
Holma Tanja
Kerminen Johanna
Koho Petteri
Kriikku Pirkko
Launiainen Terhi
Louhivuori Lauri
Saarela Riitta
Sillanpää Heidi
Tuominen Ulla
Uusi-Rauva Kristiina
Västinsalo Hanna
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Laitakari Elina
Laitinen Eeva-Maria
Lantta-Hytönen Marja Helena
Laukontaus Sani
Laurila Pirkka Pekka
Lehtimäki Tiina
Lehtinen Miia
Lilius Tuomas
Lindahl Jan
Lindberg Nina
Lindh Erika
Lindroos Ann-Christine
Linko Rita, Litonius Erik
Luostarinen Teemu
Luotola Kari
Lähdesmäki Katariina
Lönnberg Stefan
Makkonen Janne
Makkonen Marja
Meretoja Atte
Molander Pauliina
Mrena Johanna
Mrena Roderik
Mrena Samy
Mutanen Annika
Mäkinen Laura
Mäyränpää Mervi
Naukkarinen Jussi
Olkinuora Helena
Palin Eino
Palin Niina
Pallasaho Paula
Parviainen Helka
Pekkarinen Pirkka
Pekkonen Mika
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Piekkala Maija
Pietiläinen Olli
Piha Kustaa
Piippo Anna
Raivio Peter
Raj Rahul
Rautiola Juhana
Reichhardt Martin
Renkonen Suvi
Reponen Elina
Roos Eira
Rosengård-Bärlund Milla
Sahi Helka
Sahlstedt Leila
Salmela Birgitta
Sandboge Samuel
Saukkonen Suvi
Silvasti-Lundell Marja
Sipilä Anna
Snäll Johanna
Ståhl Minna
Sundvik Maria
Syrjälä Simo
Tainio Juuso
Tani Pekka
Tapiovaara Laura
Tasmuth Tiina
Toiviainen-Salo Sanna-Maria
Tuuminen Raimo
Töyli Mira
Vento Pälvi
Vikatmaa Leena
Vikatmaa Pirkka
Väkevä Liisa
Winell Klas

Promootiotoimikunta

Valokuvat
Sami Mannerheimo

Professori Ari Harjula, puheenjohtaja
Dosentti Esko Kankuri, sihteeri
Professori Taina Autti, juhlamenojen ohjaaja
Dosentti Tiina Heliö, yliairut
Dosentti Johanna Arola
Protokolla-asiantuntija Anton Eskola
Professori Martti Färkkilä
Protokolla-asiantuntija Juha Hurme
Professori Hannu Koponen
Professori Riitta Lassila
Varainhankintapäällikkö Heidi Lehmuskumpu
Kaisu Maarit Pelkonen, Ari Harjulan sihteeri
Professori Anne Pitkäranta
Hallintopäälikkö Kirsi Rauhala
Dekaani Risto Renkonen
Dosentti Tom Scheinin
Dosentti Hanna Thoren
Professori Aila Tiitinen

Kirjan taitto
Verneri Autti
Henrich Konček

Promovendien toimikunta
Suvi Renkonen (nyk. Silén, pj.)
Miia Lehtinen
Helka Sahi
Laura Tapiovaara
Tuomas Lilius
Mikko Keränen

Kansi
Verneri Autti
Sole Lätti

Kiitokset

Tack
Aknowledgements
Promootiotoimikunta kiittää lämpimästi kaikkia promootiota tukeneita ja järjestelyissä avustaneita henkilöitä ja yhteisöjä. Kiitos myös yrityksille, jotka osallistuivat
Biomedicumissa järjestettyyn kunniatohtorien juhlaseminaariin. Te olitte mukana tekemässä vihityille tohtoreille ikimuistoista juhlaa.
Emeritusprofessori Leif C. Andersson - kiitokset arvokkaista neuvoista promoottorille.
Dosentti Johanna Arola - kiitokset kokemuksestasi promootion järjestämisesta.
Yliopiston protokolla-asiantuntijat Anton Eskola ja Juha
Hurme - kiitokset antaumuksellisesta ohjauksesta.
Ylivahtimestari Riitta Streng - kiitokset selkeistä ohjeistanne ja rohkaisusta välillä haastavienkin tilanteiden
edessä.
127

Kapellimestari Jaakko Haapaniemi ja Ylioppilaskunnan
soittajat - kiitokset juhlavasta promootiomusiikista sekä
promootiopäivällisten akateemisista tansseista.

Kiitokset taloudellisesta tuesta

Piispa Tapio Luoma - kiitokset tilaisuuden hengen mukaisesta saarnastanne.

LEO Pharma

Pastori Tiina Silvo - kiitokset hartaasta jumalanpalveluksesta.
Aluekappalainen Suvi-Päivi Koski - kiitokset avustanne
virsivalintojen suhteen.
Pääsuntio Petri Oittinen - kiitokset avustanne jumalanpalveluksen toteuttamisessa.
Kanttori Seppo Murto ja Dominante- kuoro - kiitokset
kauniista ja kohottavasta musiikista.
Liikuntaneuvos Tytti Luukko – kiitokset tarmokkaan
lempeästä johdatuksesta akateemisten tanssien kiemuroihin.
Heidi Lehmuskumpu – kiitokset promootiopäivällisten
inspiroivan musiikin suunnittelusta.
Boston Promemade ja DJ Timo Santala - kiitokset vauhdikkaasta myöhäisillasta.
Airueet – selvisitte vaativasta tehtävästänne erinomaisesti kaikissa juhlallisuuksien vaiheissa!
Suomen Punaisen Ristin Länsi-Vantaan osasto Mirja ja
Stig Bergström - kiitokset hyvästä huolenpidosta.
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Novartis Finland Oy

PerkinElmer Life Sciences
Orion Pharma
CSL Behring
HUS
Boehringer-Ingelheim
Octapharma
Sanquin Oy
Oy Swedish Orphan Biovitrum Ab
Dental Mammoth Oy
Diacor
Algol
HYKSin Oy

