
Suomen kansainvälistäjät

KUVAT: SINI PENNANEN

Nostimme toukokuun alussa maljan tämän vuoden American-Scandinavian
Foundationin ja Thanks to Scandinavian säätiöiden suomalaisille apurahansaajille 
Yhdysvaltain suurlähetystössä. 

1.  Miten kiinnostuit Yhdysvalloissa 
opiskelusta?

2.  Mitä olet lähdössä opiskele-
maan Yhdysvaltoihin? 

3.  Miksi valitsit kyseisen ohjelman 
ja yliopiston?

4.  Mistä aiheista erityisesti toivot 
oppivasi?

5.  Koska lähdet? Millaisia ajatuk-
sia/fiiliksiä tulevat opinnot he-
rättävät? 

SAM apurahasäätiön ensim-
mäistä kertaa järjestettyyn ti-
laisuuteen oli kutsuttu myös lä-
hivuosien Suomeen palanneita 
stipendin saajia, SAM alumneja. 

Jos olet opiskellut Yhdysvallois-
sa SAM:n apurahalla, ilmoittaudu SAM 
Alumni-postituslistallemme. 

Tässä kahden tuoreen apurahansaa-
jan ja yhden alumnin tunnelmia ja kuu-
lumisia toukokuun vastaanotolta. 

SAM:n toiminnanjohtaja Lena  
Hartikainen toivotti vieraat tervetulleiksi.

Apurahasäätiön 
hallituksessa ovat 
(vas.) Kari Heliö, 
Juulia Kauste, Kris-
tiina Helenius, Karl 
Lemström ja Jari 
Multisilta sekä ku-
vasta puuttuvat  
Kim Kuusi, Jarmo 
Leppiniemi ja  
Mikko Saikku. 
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Henrik Ilvesmäki, 27
1. Kiinnostuin Yhdysvalloissa opiskelemi-
sesta toisena vuotenani Aalto-yliopiston 
arkkitehtuurin laitoksella. Kuulin Har-
vardissa opiskelevasta minua vanhem-
masta arkkitehtiylioppilaasta. Järjestin 
tapaamisen, kuulin hänen kokemuksis-
taan, ja kerroin hänelle tulevaisuuden 
suunnitelmistani.

2. Tarkoitukseni oli mennä opiskele-
maan Sveitsin ETH Zürichin teknilliseen 
yliopistoon maisteriopintojeni alussa, ja 
tapaamisen päätyttyä päätin, että suun-
taisin Amerikkaan jatkamaan opintojani 
valmistuttuani arkkitehdiksi Aalto-yli-
opistosta. Sittemmin suorittamani opin-
tovuosi Sveitsissä vahvisti haluani jatkaa 
Yhdysvaltoihin oppimaan lisää. 

3. Olen hyvin kiinnostunut arkkiteh-
tuurista: ala on monimutkainen ja ulottuu 
taiteesta ja tekniikasta aina filosofiaan 
asti. Yhdysvallat tunnetaan erityisesti 
teoreettisen osaamisen merkkimaana. 
Uskon tällaisen painotuksen tukevan 
kykyjäni hyvin, sillä aiemmat opintoni 
Sveitsissä ovat opettaneet minulle paljon 
tekniikasta, materiaaleista ja taitees-
ta, siinä missä opetukseni Suomessa on 
keskittynyt lähinnä käytännöllisyyteen. 

Pyrkimykseni oli päästä sisään jo-
honkin Yhdysvaltain huippuyliopistoista. 
Hakuprosessin päätteeksi minua odot-

Iida Tikka, 26
1. Työskentelen toimittajana, ja erityi-
salueenani on Venäjä. Ukrainan kriisin 
alettua turvallisuuspolitiikan syvälli-
sestä ymmärtämisestä on tullut koko 
ajan tärkeämpää, ja vuonna 2015 aloin 
etsiä itselleni sopivaa ohjelmaa. Sellai-
nen löytyi lopulta Yhdysvalloista. Maassa 
opiskelu onkin aina kiinnostanut, eniten 
korkealaatuisten ohjelmien takia. 

2. Lähden opiskelemaan Georgeto-
wn Universityn Security Studies -mais-
teriohjelmaan, keskittymisalueenani 
kv-turvallisuus. 

3. Valitsin ohjelman pitkälti kurs-
sien ja professoreiden perusteella. 
Ohjelma on kunnianhimoinen ja yh-
distää käytäntöä tutkimukseen. Geor-
getown sijaitsee Washington D.C.:ssä 
päätöksenteon ytimessä, ja yliopistolla 

yhdistämistä rakennusprosesseihin. Py-
rin erityisesti oppimaan näiden uusien 
menetelmien vaikutuksista suunnitte-
lumetodologiaan, sillä tämä näkökulma 
on tutkimuksen saralla pitkälti alkute-
kijöissään. Harvard tarjoaa kuitenkin 
hyvin kattavat mahdollisuudet syventyä 
arkkitehtuuriin, joten tarkoitukseni on 
laajentaa osaamistani myös alan muilla 
osa-alueilta.

5. Lähden Suomesta elokuun lopus-
sa. Tällä hetkellä olen erityisen yllätty-
nyt uuden kouluni kansainvälisyydestä: 
vuosikurssini opiskelijat ovat joka puo-
lelta maailmaa.

Globaali näkökulma oli merkittävä 
syy hakea Harvardiin, mutta kansainväli-
syyden konkretisoituminen vuosikurssin 
keskusteluissa on ollut tästä huolimatta 
vaikuttavaa.

Odotan innolla pääseväni oppimaan 
opiskelutovereiltani heidän ammattitai-
dostaan ja kulttuureista. Uskon Harvar-
din opiskeluni olevan hyvin intensiivistä, 
mutta tästä huolimatta tuleva vuosi ei 
tuota minulle tällä hetkellä muuta kuin 
iloa. En malta odottaa opintojeni alkua.

Henrik Ilvesmäen Harvardin opintoja tu-
kee American-Scandinavian Foundation.

on tiiviit kontaktit moniin Yhdysvaltojen 
hallinnon tärkeimmistä instituutioista. 

4. Maisteriohjelmaan kuuluu useita 
kursseja, jotka käsittelevät nimenomaan 
tulevaisuuden sodankäyntiä. Sen ymmär-
täminen on työssäni tärkeää. Monipuo-
listen turvallisuusopintojen lisäksi aion 
opiskella uutta kieltä kuten vaikkapa farsia.  

5. Lähden elokuussa. Olen opinnoista 
innoissani, esimerkiksi kurssien valitse-
minen on haastavaa sillä kaikki kiinnos-
taa. Uskon, että opinnot tulevat vaati-
maan paljon, mutta juuri sitä toivonkin!

Iida Tikka lähtee opiskelemaan Georgia-
townin yliopistoon Thanks to Scandina-
via -apurahan tukemana lukuvuodeksi 
2018-19.

tivat suureksi onnekseni opiskelupai-
kat Princetonissa, Yalessa, Cornellissa 
ja Harvardissa. Harvardista minulle tar-
jottiin lisäksi mahdollisuutta suorittaa 
kaksi arkkitehdin ammattitutkinnosta 
valmistuneille suunnattua maisterioh-
jelmaa samanaikaisesti, joten valintani 
oli helppo.

4. Toivon oppivani Harvardissa lisää 
parametrisestä suunnittelusta ja digi-
taalisista tuotantomenetelmistä. Nämä 
käsittelevät robotiikan ja ohjelmoinnin 
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SILJA PITKÄNEN vietti vuoden vieraile-
vana väitöskirjantekijänä Kalifornin 
ylipiston Berkeleyn kampuksella ASF:n 
apurahan tukemana 2016-17.  

Silja Pitkänen, miksi halusit  
lähteä Yhdysvaltoihin?
– Yhdysvalloissa on tutkimusaiheeni 
kannalta keskeisiä arkistoja ja monia 
alan johtavia tutkijoita. 

Mitä teit Yhdysvalloissa?
– Olin vuoden vierailevana väitöskir-
jantekijänä University of Californi-
an Berkeleyn kampuksella, Venäjän ja 
Itä-Euroopan tutkimuksen instituutis-
sa (Institute of Slavic, East European, 
and Eurasian Studies).

Mitkä ovat tärkeimpiä  
asioita mitä opit sinä aikana?
– Muutamaa yksittäistä asiaa on han-
kalaa nimetä, mutta Berkeleyn vih-
reä ja vireä kampus oli erinomainen 
työskentely-ympäristö, ja väitöskirjani 
kannalta vuosi oli erittäin tärkeä. Sain 
myös paljon uusia, tärkeitä amma-
tillisia kontakteja sekä uusia ystäviä. 
Osallistuin kolmeen konferenssiin ja 
pääsin muutenkin matkustamaan ja 
näkemään Yhdysvaltoja varsin laajas-
ti. Vuosi Berkeleyssä oli kaikin tavoin 
todella upea ja antoisa, ja olisin valmis 
lähtemään takaisin vaikka heti!  

Miten kokemus on  
vaikuttanut elämääsi/uraasi?
– Väitöskirjani eteni Berkeleyssa erin-
omaisesti, sain monta uutta kokemus-
ta ja ystävää, ja haluaisin hakea töitä 
amerikkalaisesta yliopistosta väitös-
kirjan valmistumisen jälkeen. 

Millaista henkilöä kannustaisit  
hakemaan apurahaa?
– Kannustan kaikkia kiinnostuneita 
hakeutumaan opiskelija- tai tutkija-
vaihtoon! Kokemus on erittäin hyö-
dyllinen niin ammatillisesti kuin hen-
kilökohtaisestikin.  

Apurahan saajat 2017–18 

SAM APURAHASÄÄTIÖN kautta tuet-
tiin tänä vuonna kahdeksaa suo-
malaista korkeakouluopiskelijaa. 
Yhteensä stipendejä jaettiin 32 000 
euron ja 105 000 dollarin edestä. 

Noin puolet apurahan saajista 
opiskelee jo Yhdysvalloissa ja loput 
suuntaavat aloittamaan jatko-opin-
tojaan tai väitöskirjavuottaan kesän 
jälkeen. Onnea ja menestystä! 

The American-Scandinavian Foun-
dation (ASF) / yhteensä 65 000 USD: 
*Erik Henriksson 
*Henrik Ilvesmäki 
*Henry Kirveslahti 
*Emma Koponen 
*Antti Surma-aho 
 
Thanks to Scandinavia Award (TTS) / 
yhteensä 40 000 USD: 
*Elvira Sihvola 
*Iida Tikka

Björn Savén Finnish American 
Scholarship / 32 000 EUR:
* Sara Eskola

SAM Alumni: 

Antoisa vuosi  
Berkeleyssä
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