Alumniföreningen ”Senior-Akademiingenjörerna” vid Åbo Akademi
Bakgrund
Den inofficiella Alumniföreningen ”Senior-Akademiingenjörerna” vid Åbo Akademi uppstod
i slutet av 1970-talet genom initiativ av äldre utexaminerade diplomingenjörer från Kemisk
Tekniska Fakulteten (KTF). Den första ordföranden i föreningen var Gunnar Strandell,
årskurs (åk) 23 (...- 1979), som följdes av Wittorio Casagrande,(åk) 35 (1980.-1997), Rune
Nylander, åk 44 (1998-2005), Bengt Stenlund, åk 61 (2005-2008) och Reinhold Enqvist åk 61
(2009-...).
Verksamhetsidé
Föreningens verksamhetsidè är att äldre kemister från KTF (idag TkF) träffas vid ett årligt
möte i Åbotrakten, vanligen den andra torsdagen i oktober. Träffen innefattar ett
företagsbesök eller ett föredragstillfälle, som kulminerar i en kamratsits företrädesvis i
Studentkårens festsal.
Föreningen upprätthåller goda kontakter med TkF, dess lärare och studenter samt intresserar
sig för fakultetens fortsatta utveckling. En annan viktig målsättning för föreningen och dess
medlemmar är att deltagarna ges tid och tillfälle att umgås med varandra ”i glada vänners
lag”.
Medlem
Till medlemmar kan anmäla sig personer, som avlagt diplomingenjörsexamen inom KTF/TkF
vid Åbo Akademi och som är pensionerade och vill upprätthålla kontakten med kurskamrater
och fakulteten.
Till adjungerande medlemmar kan arbetsgruppen även kalla alumni från MNF, som har haft
anknytning till KTF/TkF:s studentorganisationer, ss. Kemistklubben, Datateknologerna, Axels
Industriråd (AIR) eller Axels- och Stinas gamyler (ASG).
Arbetsgrupp
Föreningens verksamhet leds av en arbetsgrupp, som också utser ordförandekandidater och
kompletterar sig själv vid behov. Årsträffen väljer ny ordförande bland kandidaterna.
Föreningen uppbär ingen medlemsavgift. Verksamheten bygger på frivilligt arbete, där
endast administra-tions-, kamratlunch- och transportkostnader betalas av respektive
deltagare.
Föreningen består i dag av ca 300 registrerade medlemmar av vilka ett 70-tal har deltagit i
årsträffen.
Arbetsgruppen, som kontinuerligt bygger upp medlemsregistret har idag sex ordinarie
medlemmar:
Reinhold Enqvist, åk 61, ordförande (Grankulla), reinhold.enqvist@iki.fi, tel 050 5144289
Folke Engström, åk 64, sekreterare (Åbo), folke.engstrom@parnet.fi, tel 040 5551763
Lars Engström, åk 66 medlem (Sibbo), lasse@engstrom.mobi, tel. 040 588 6650
Harry Grönfors, åk 65, medlem (Pargas), harry.gronfors@pp1.inet.fi, tel. 040 570 5700
Föreningen hälsar nypensionerade KTF- /TkF-alumner välkomna i verksamheten. Enklast
ansluter man sig till föreningen genom att kontakta någon av arbetsgruppens medlemmar.
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Huhtamäki
Pargas
Farmos
Wärsilä
Åbo Akademi
Lojo/ASA
Raisio Oyj
Åbo Akademi
Wallac
Huhtamäki
Farmos
Bio City
Rettig
Nestle
Masa Yards
Raisio
Åbo Akademi
Partek
Dynoplast
Leiras
Bio City
Raisio
Top Analytica (Old Mill)
Vatten- och reningsverket
Åbo Akademi
Åbo Akademi, ICT
Nordkalk, Finncement
Åbo Akademi
Pernod Richard
Reningsverk i Kakola
Aboa Vetus
Hansaprint Oy

