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FINNS DET ÄNNU 
RUM FÖR SKOJ?
Då var den här igen; Wappen, Errores, våren. De sista tenterna och uppgif-
terna hägrar kanske ännu bakom hörnet, men bakom dem finns en förhopp-
ningsvis underbar sommar.

Om ni tycker att det tisslats och tasslats i de akademiska korridorerna denna 
vår betyder det inte att ni tappar förståndet (åtminstone inte av den orsaken) 
utan att många ännu går omkring och väntar på vad ÅA:s styrelse skall fatta 
för beslut gällande inbesparingar, utveckling och eventuella (ett fult ord men 
det är ett sorgligt faktum) nedskärningar. Det är mörka moln som samlas, 
men vi hoppas på lite solsken efter att medlet av maj passerat.

På andra håll i svenskfinland har man på sistone debatterat andra ting. Ska 
studentkörerna i Helsingfors få fortsätta öva i ett hus de samlade in pengar 
till i slutet av 1800-talet? Är avocado egentligen så himla gott? Var är svensk-
finlands huvudstad?

Den sista frågan har åtminstone ett definitivt svar. Eftersom vi aldrig, aldrig, 
kommer att kunna komma överens om var ankdammens huvudstad ska vara 
föreslår Errores ett roterande system där huvudstaden i Hurrilandia alltid 
är samma ort och ställe varifrån kommer Finlands representant i Eurovision 
Song Contest. Mera finlandssvensk än så blir man inte.

Risken finns, förstås, att diverse fonder och stiftelser med detta förslag i 
åtanke nu börjar satsa oerhörda pengar på kulturutbildning och kulturevene-
mang för att försäkra sig om huvudstadsskapet till någon viss ort i framtiden. 
Det må vara hänt. Om det innebär att det blir lite dyrare hyror för förtroen-
devalda och mindre valreklam för rättrogna kandidater i framtiden är det ett 
pris åtminstone vi är beredda att betala.

Glada wappen!

Någon slags ledare:
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Nationeras hälsningar

Christopher “Totte” Kankare
Åländska Studentlaget
Vappen börjar med att man dricker 
dagen före. Efter två kommer det tre, 
säger mina matematiska begåvningar,
och plötsligt har man druckit en 
vecka. Detta är vad som gör Vappen 
speciell. 

Medan det övriga svenskfinland debatterar geografiska spörsmål fortsätter 
nationerna vid Åbo Akademi att vara exemplariska exempel på samarbete 
över landskapsgränserna. I år deltar dessa nationer i arrangerandet av 
Wappmiddagen på Kåren.

Carl-Erik Strandberg
Österbottniska Nationen
Lystring alla män! Om du ämnar till-
fredställa dina djuriska behov, se till 
att din webcam inte är på.

Joakim “Ookki” Jusélius
Nyländska Nationen
Wappen är äntligen här, glöm tillfäl-
ligt dina besvär. Jag brukar säga att ha 
ett liv förkortar livet; ha det kul men 
ta det inte för givet! Se till att festa 
mycket och mer!
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RedaktionenChefredaktör Ina
”Det är inte ett lätt jobb. Det är inte ens 
ett roligt jobb. Men det är ett jobb som 
måste skötas.”

Layoutare Ina
“Rogntudju!”

Annons- och integritetsansvariga Ina
”Its all about the money, its all about the 
dum dum duh dee dum dum.”

Praktikant Ina
”Idag fick jag koka kaffe. Det var nyttigt 
och lärorikt. Jag är jätteglad över att jag 
fick praktikplats på Errores. Det har varit 
de bästa timmarna i mitt liv.”

Korrespondent Ina
”Det viktiga är inte vad som sägs, eller ens 
om det sägs, utan hur det sägs, då det väl 
sägs. Om det ska sägas så ska det sägas 
rätt. Annars blir det fel.”

ERRORES - EN ARBETSPLATS MED MÅNGFALD
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Rektor vid ÅA 201� - ??
REKTOR VID ÅA

2016 - ??
Trots att vi ännu lever i den guldålder som 
är Mattinens rektorat finns det de som 
redan nu blickar framåt mot år 201�, då 
det ryktas att rektor Jorma kommer att 
stiga åt sidan och låta en ny förmåga ta 
över rodret till den ståtliga segelbåt som 
är Åbo Akademi. Många namn har redan 
börjat cirkulera (Errores redaktion har 
satsat alla sina kaffepengar på Moberg), 
men kolumnerna i sådana respektabla 
skvallerblaskor som HBL och ÅU näm-
ner gång på gång samma namn: Michele 
Bachmann.

För de ÅA-studenter som är så lyckligt 
lottade att de får studera under doktor-
doktor Claus Stolpe, eller annars råkar 
ha tillgång till wikipedia, är Bachmann 
ett bekant namn. För de mindre intellek-
tuellt bemedlade kan Errores nu komma 
till undsättning, vår utrikeskorrespon-
dent råkade nämligen springa in i Bach-
mann på ett omorienteringsseminarium 
och passade på att fråga ut henne om 
ryktena. Är det verkligen sant att en tidi-
gare republikansk presidentkandidat nu 
tänker kandidera till rektoratet vid Åbo 
Akademi?

Eftersom utbudet av språkkurser vid Åbo 
Akademi har dragits ner för att spara på 
pengar har redaktionen valt att återge in-
tervjun nedan på svenska(ish).

Errores:
Tack för att ni tog er tid.

MB:
Självklart. Errores är en högt aktad tids-
skrift i mina kretsar. Det vore politiskt 
självmord att inte ställa upp på en inter-
vju.

Errores:
Jag vet att ni är en upptagen person, så 
jag tänker gå direkt till sak: är det sant att 
ni är nästa rektor för Åbo Akademi?

MB:
Jag blev tillfrågad redan för fler år sedan, 
då Jorma först kandiderade. Jag över-
vägde att ställa upp då, men jag fattade 
klokt nog beslutet att inte utmana Jorma. 
Men nu när han tänker sluta så ser jag 
min chans. Att valet kommer att falla på 
mig är något av en självklarhet i det här 
skedet. Studenterna vill det.

Errores:
Inga motkandidater ni oroar er för?

MB:
Verkligen inte. Det är svårt att tänka sig 
att någon skulle kunna överträffa mina 
kvalifikationer.

Errores:
Vilka är egentligen era kvalifikationer?

MB:
Det har aldrig förr funnits en rektor från 
en så platt delstat som Minnesota, så 
redan där anser jag att jag kommer att 
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REKTOR VID ÅA
2016 - ??

kvoteras in. Och jag har goda kontakter 
inom den pseudovetenskapliga rörelsen. 
Dessutom är jag något av en hejare på att 
knyppla.

Errores:
Är knyppling verkligen något som efter-
frågas hos en rektor?

MB:
Det borde det åtminstone vara.

Errores:
I så fall är det väl bara att gratulera. Har 
ni redan nu några visioner gällande er re-
gim?

MB:
Det kommer att ske vissa nedskärningar. 
Jag ser till exempel inte varför det behövs 
så många studiesekreterare som alla gör 
samma jobb. En borde räcka. Och ÅA:s 
verksamhet borde koncentrera sig till ett 
campus. Och det tror jag får bli Vasa. Hy-
rorna är billigare där, och det lär ska fin-
nas många lediga läsplatser i Tritonia. Då 
blir det dessutom närmare till Jakobstad, 
så slipper styrelseordförande åka så långt 
när han vill hälsa på.

Errores:
Ni tycker inte att Åbo Akademi borde ha 
verksamhet i Åbo?

MB:
Verkligen inte. All pedagogisk expertis 

finns faktiskt i Vasa. I Åbo finns bara fors-
kare och byråkrater. Vad har sådana vid 
ett universitet att göra?

Errores:
Vad anser ni att är en rektors viktigaste 
uppgift?

MB:
Att leda, så klart. Och leda gör man ge-
nom att hålla möten. Många möten. Jag 
vill att min personal skall känna sig in-
kluderad. Och så ska man berätta roliga 
historier. Hålla tal, liksom. Man måste 
hålla många, kraftiga och retoriskt väl 
utarbetade tal inför stora folkmassor, och 
det är någonting som jag älskar att göra. 
Det gäller också att få alla att tänka på 
samma sätt, i samma banor, och att alla 
går i takt. På så vis når vi upp till en inno-
vationsnivå som jag tror att saknas i det 
där landet.

Errores:
Det är svårt att hitta motargument till allt 
det där. Har ni redan hunnit bestämma er 
för ert rektorsnamn?

MB:
Montessori IV tror jag att det blir.

Errores:
Rektor Montessori IV, vi tackar och hyllar 
er.
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Styrelseordförande

Ordförande för stiftelsens 
delegation

Åbo Akademi

Jakobstad

“Lådan”

ERRORES AVSLÖJAR: Framtidens ÅA-struktur

En ny ljus framtid danas. Den nuvarande femårsplanen för vårt ärorika 
universitet börjar gå mot sitt slut, och kommittéerna har sammanträffat 
och planlagt en ny perfekt femårsplan, vår högskola och den finlands-
svenska vetenskapliga forskningen till storhet och ära. Det är med an-
dra ord dags för en omstrukturering av Åbo Akademi.

Efter att under en intensiv tvåårsperiod noggrant synat den nya struk-
turen i sömmarna har vår felfria ledning beslutat införa några föränd-
ringar. Men tvi vale, det råder oenighet i våra släktled, och nu befinner vi 
oss i en situation där två alternativ ligger på förhandlingsbordet. Många 
bothans gick hädan för att ge oss denna information.

Det första alternativet förutsätter att ÅA:s styrelseordförande och ord-
förande för stiftelsens delegation håller sig i Jakobstad för att övervaka 
investeringen där. De jobbar tillsammans med styrelsen som försöker 
hålla koll på att styrelsens externa medlemmar faktiskt kommer ihåg 
att de har åtagit sig ett hedervärt uppdrag. Beslut som fattas i styrelsen 
skall godkännas i Jakobstad innan de går vidare till kanslerernas alum-
niförening, som språkgranskar det hela.

Den verkställande makten förvaltas av rektoratet (sans rektor), och 
denna felfria trojka kommer att styra våra två nya fakultetsavdelningar, 
A och B. För att ÅA ska kunna profilera sig i sin marknadsföring och re-
krytering finns det ett behov av att skära ner på antalet ämnen. Av före-
kommen anledning kommer vi endast att utbilda kemister i framtiden. 
Och teologer, för ÅA har fortsättningsvis ett finlandssvenskt kulturbä-
rande ansvar.

Det andra alternativet är att sätta Åbo Akademi utanför lådan. Ett be-
grepp och en strategi som varken behöver förklaras eller motiveras, 
utan antas av samtliga inblandade vara det bästa som kan hända.

Framtidens ÅA-struktur
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Kickstarting Åbo Akademi

Donera 500€ eller mera

321 donatorer

GULNÄBB: En ÅA-huppare i valfri 
storlek (S-L). Du får rätt till närunder-
visning och omtenter.

Donera 1000€ eller mera

274 donatorer

KANDIDAT: Tillgång till läsplatser 
i biblioteket och rätt att gå språk-
kurser. Du får också en inbjudan till 
inskriptionen på valfri ort (Åbo eller 
Vasa). Och allt ovan.

Donera 2500€ eller mera

168 donatorer

MAGISTER: Rätt till sommartentamen 
och rösträtt i akademivalet. Rektor 
nämner ditt namn i ett tal. Och allt 
ovan.

Donera 5000€ eller mera

53 donatorer

LICENTIAT: Ett exemplar av ”Jakobstad 
- en historik”, signerad av författaren 
Nils Erik Forsgård. Och allt ovan.

Donera 10000€ eller mera

29 donatorer

DOKTOR: Grundkurs i juridik automa-
tiskt godkänd. Du får Moberg som 
livvakt vid ett valfritt tillfälle. Och allt 
ovan.

Utökade mål för igångsparkning

1 mil. € - Gripens öppettider
Ni tjatade om det, och vi fortsätter! För en miljon 
euro håller studentexpeditionen i Gripen öppet 
även under studenternas lunchtimme. Inte längre 
någon siesta mellan kl. 12 och 13!

2 mil. € - Fler parkeringsplatser på
Biskopsgatan
Ekon.stud ska inte längre behöva gå långa sträckor 
eller åka kollektivtrafik som fattiga humanister. Får 
ÅA in två miljoner euro så ser vi till att ordna fler 
parkeringsplatser på campus.

4 mil. € - Humanisticum öppnas för
studenter igen
För fyra miljoner kan vi tänka oss att öppna Huma-
nisticums dörrar så att studenter återigen får vandra 
i de utrymmen som donerades till akademin, bland 
annat för just detta ändamål. Torka skorna!

8 mil. € - Högre printkvoter
Det är en självklarhet att gradun ska skrivas ut varje 
kväll för att språkgranskas av sambon där hemma. 
För 8 miljoner blir denna självklarhet en verklighet 
och vi höjer printkvoterna för alla ÅA-studerande.

15 mil. € - Bollhall!
Lyckas vi kamma in 15 miljoner euro eller mer byg-
ger ÅA en bollhall i Kuppis. Lagsport åt folket! Nemo 
saltat sobrius - en sund själ i en sund kropp!

Tveka inte. Insamlingen pågår bara så länge som 
den ekonomiska krisen fortsätter. Ring dina föräld-
rar och dina partikamrater redan idag och försäkra 
dig om att även du i fortsättningen ska ha rätt till 
allt det som du anser att du förtjänar.

KICKSTARTING
ÅBOAKADEMI

Bästa studerande vid Åbo Akademi,

det kommer knappast som en överraskning att vi börjar se botten på den tidigare så 
bottenlösa kassan. Länge har vi fått leva på omätbart understöd från staten och välvil-
liga donatorer, men det ekonomiska läget börjar nu också synas vid det finlandssvenska 
universitetet.

Därför startar vi en fundraising för att sparka igång verksamheten vid Åbo Akademi 
igen. Vi erbjuder er möljlighet att stöda ert alma mater på flera olika nivåer. Och vi vill så 
klart också ge någonting tillbaka! Så läs nivåbeskrivningarna, och välj hur mycket Åbo 
Akademi betyder för just er. Varje nivå medför sina egna fördelar.

ÅA har också satt upp olika s.k. utökade mål. Om den totala insamlade summan når 
upp till vissa förutbestämda nivåer så kommer alla finansiärer, oavsett nivå, att belönas 
med ytterligare möjligheter och innovationer vid Åbo Akademi.
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Vet du inte vad du ska göra efter gymnasiet?

Är du singel och villig att flytta till Åbo?

Sök till ÅA!

En finlandssvensk studieplats, garanterad.

www.abo.fi/sok

Åbo Akademi erbjuder dig studier inom lite det ena och det andra. Läkare, 
jurist och arkitekt kan du bli vid andra högskolor men vid Åbo Akademi 
studerar de vackraste fondbarnen med de lägsta kraven.

Grupparbeten - så att ni måste umgås utanför föreläsningssalarna
Sitzar - så att ni ska våga prata med varandra
Stipendier - för till och med FPA:s tålamod tar slut någon gång
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Genomströmmingen vid ÅA

Genomströmmingen vid ÅA
- en rutten fisk vi alla måste äta

Genomströmming är, som alltid, på tapeten, alla inredningsarkitekter 
och förespråkare för god hygien till trots. Till och med det höga organet 
kårfullmäktige har behandlat genomströmmingsfrågor, och som så-
dant fått utstå spott och spe från gallerierna för att dåraktigt diskutera 
dylika iktyologiska spörsmål, då vi alla vet att skämd fisk ska gömmas 
undan.

Det är ett erkänt faktum att den usla genomströmmingen vid Aura å i 
åratal berott på att man fiskat med för stora och finmaskiga nät. Även 
den minsta lilla spigg har släpats upp från det grumliga vattnet, och 
mot sin vilja lagts i baljan med de andra fiskarna. Nu är vattendragen i 
det närmast utfiskade, och medan några parter kanske förespråkar en 
satsning på industriell fiskodling, med ståtliga och välsmakande laxar 
som påföljd, väljer kaptenerna för denna skuta att envist fiska vidare 
med gamla och synnerligen beprövade metoder.

ERRORES KOMMENTERAR:
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Campus Allegro

Campus Allegro - Där studierna går som på räls

Efter flera år, ett till synes oändligt 
antal möten, ett otal brutna löften 
och lite på �0 miljoner euro senare 
står Campus Allegro äntligen färdigt. 
Ett värdigt vetenskapens vardagsrum 
vår vackra värld varmt välkomnat har. 
Jakobstad kan äntligen hålla huvudet 
högt när staden möter de övriga uni-
verstetsstäderna över en kopp kaffe.

Prislappen har kanske fått en och an-
nan att höja på ögonbrynet. Så också 
placeringen av Allegro. Errores redak-
tion beslöt sig för att undersöka saken, 
så att ingen börjar tro att de finlands-
svenska fondpengarna investerats på 
ett onödigt skrytprojekt som ett led i 
ett visst politiskt partis regionalpoli-
tiska strävanden. Gud bevare.

Man kan också ifrågasätta om det 
faktiskt är det statliga järnvägsbola-
get som ska vara den framgångssaga 
universitetet ska försöka efterapa.

Vid en första inspektion av Allegro 
slogs redaktionen av dess strömlinje-
formade design. Det är tänkt att det 
skall gå undan här. Sittplatserna är 
många, och bekväma, men av någon 
orsak placerade i par, kanske för att 

underlätta grupparbeten. Läsron störs 
dessutom av att det via högtalarsyste-
met konstant utannonseras ankomst 
till olika tågstationer på sträckan Ben-
näs-Helsingfors. Och medan Errores 
gärna förespråkar olika variationer av 
liberal språkpolitik anser vi det vara i 
otroligt dålig smak att utannonsering-
ar, förutom finska, svenska och engel-
ska, dessutom sker på ryska. Speciellt 
nu som ÅA bestämt att ryska inte är 
ett språk som det behöver undervisas 
i eller om vid svenskfinlands främsta 
lärosäte.

Av någon outgrundlig orsak har Allegro 
också valt att införa ett klassystem: 
Eko och Ekstra. Utbildningen verkar 
vara årskurslös, troligen en produkt av 
att så många olika högskolor nu ska 
samsas om Allegros rullande kvadrat-
metrar. Synergieffekterna kan inte 
alltid kontrolleras, och tenderar att 
överraska.

Errores kan också meddela att trots 
rubrikssättning i övriga medier så kom-
mer Allegro alltså även i fortsättningen 
att pendla till Helsingfors.
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Campus Allegro

Liten Ivan
Liten Ivan söker in till ÅA
Men ÅA sparar, ämnet det läggs ner
Liten Ivan blir utan examen
Liten Ivan pluggar aldrig mer

Liten gulis fastnat i kursen
Får inget stöd, får klara sig själv

Liten gulis börjar supa istället
Liten gulis går på omtent igen

Duktig pol.stud blir pol.mag på fem år
Tar ut sina papper och vinkar adjö
Duktig pol.mag jobbar nattskift på 
mäccen
Duktig pol.mag skrattar aldrig mer

(tweeta era egna verser till @errores1933)
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LIPUT NYT MYYNNISSÄ:
3 PÄIvÄÄ aLk.122,50€  2 PÄIvÄÄ aLk.107,50€ 

1 PÄIvÄ aLk. 77,50€ vIP-LIPUT aLk.191,50€
Saaristomerilipulla (+3 €) tuet Suojelurahaston arvokasta työtä.

www.LIPPU.fI  www.TIkeTTI.fI
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ERRORES recenserar stygg sprit...

I Finland dricks sprit. Och som studerande i Finland dricker man också 
sprit (de som är av annan åsikt kan försöka se ett avsnitt av Studieliv på 
det statliga bolaget YLE:s svenskpråkiga kanal). Och när man druckit 
för mycket sprit så börjar man göra dumma beslut, t.ex. köpa väldigt 
stygg sprit, vilket man inte kanske bryr sig om när man är full. Men att 
dricka upp den när man nyktrat till kan vara en riktig pärs. Därför har nu 
en panel av oerhört kritiska kritiker testat mycket stygga spritsorter i 
nyktert tillstånd.

Vi bestämde oss att börja med Red Cat. En riktigt typisk fjor-
tisdryck, dels för att den är röd och dels för att den är relativt 
billig. Detta är antagligen orsaken till att fjortismassorna 
köper den röda katten, eftersom de inte vet vad som smakar 
bättre. Smaken påminner mest om namnet på denna ädla 
dryck. Nämligen katt, och inte på ett angenämt sätt. Vill du 
veta hur drycken smakar kan du lika gärna spara 9.70€ genom 
att slicka på en våt gammal katt.

För att få bort smaken av gammal katt så tänkte vi testa ban-
anlikören Pisang, som även den är fruktansvärt äcklig! Till fär-
gen grön, det säger ju sig självt att något som är grönt och 
innehåller sprit bara måste smaka s**t. Intuitionen svek oss 
inte. Smaken påminner mest om gammal pensionär på Hullut 
Päivät. Fast har man en fetisch för äldre människor kanske 
detta är något för dig!

Bra val så långt. Nämnde nyss att allt som är grönt kan inte 
på något vis vara gott, men efter Pisang bestämde vi att 
det inte kan finnas grön sprit som är värre än Pisang. Så vi 
hittade Marie Brizard Menthe Verte, också grön och äcklig. 
Värre än Pisang faktiskt. Det hävdas den skall smaka mint, 
det stämmer. Mint i all ära, men kombinerar man mint med 
smaken av en murken använd kondom som detta smakar 
så skär det sig en aning. Slutsats: skippa allt grönt.

Errores recenserar stygg sprit
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Vi fortsätter med kondomtemat. Nästa på tur var Piña Cola-
da Forever. Påminner mest om ett manligt könsorgan. Enk-
last att bara stå över denna ”delikatess”. Fast ifall du mot 
förmodan vill smaka så kan vi förvarna dig att det kommer 
smaka surströmming i kombination med tamarillo (wiki är 
din vän), det vill säga det värsta av två världar. Beskt och 
ruttet... Ett tips, dra en kondom över flaskan och knyt åt så 
att inget kan läcka ut ur detta förfärliga påhitt.

Den obeskrivliga UFO-shot beskrivs på följande sätt på Alkos 
hemsida: Rosa, oklar, fyllig, bitter bärighet, limekaraktär, salt-
lakritskaraktär. Beskrivs bäst som ... Komplex(?)... Den har allt! 
Till och med rosa! Kommer du i närheten av denna härlighet är 
det bäst att springa bort snabbt, och sen ringa och berätta om 
ditt trauma så snabbt som möjligt åt någon. Delad plåga känns 
bättre.

Budgeten håller på att sprängas men vi har ännu det kära 
paret Doris och Valdemar kvar. Går under kategorin kryddat 
starkvin. Båda dessa smakar lite som en mopobil ser ut 
och låter, jobbigt. Men för att säga något positivt i den här 
artikeln: Man blir glad av att se Valdemar och hans mus-
tasch.  Så om inte annat kan man alltid ha kul åt flaskan 
efter man har tvingat i sig denna dryck.

Nu ska vi vara sofistikerade och ta en whiskey istället! Hörs och syns! 
Och kom ihåg, vad ni än gör, testa inte ovannämnda spritsorter.

OBS! Alla smakreferenser som använts har testats empiriskt!

Bildmaterialet har hämtats från den statliga spritbutiken Alkos hem på nätet: www.alko.fi
Skål på den.
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FSF - En partipolitiskt obunden 
organisation med studenternas bästa 
för ögonen

Höjdpunkter i studentkårens verk-
samhet

Lyyra - beställ idag, få imorgon

”Vi flyttar till Mariehamn” - ÅA 
blickar västerut

Kåren - Var går man in?

Följande artikelkoncept blev aldrig realiserade:
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Väderleksrapport

Sommaren närmar sig med stormsteg och lär 
av allt att döma bli varm, solig och myggfri. 
Det finns en viss risk för svampmoln i och 
med att det ryska flygvapnet verkar vilja 
mörklägga Sverige, men eftersom den sanna 
finländarens attityd är att “alla ska hjälpa 
oss, vi vill inte hjälpa någon annan” är detta 
knappast någonting vi behöver oroa oss för.

Ett betydligt större bekymmer är däremot 
den storm som ständigt härjar i vårt lilla 
finlandssvenska vattenglas. Vi får dagligen in 
nya rapporter om att folk av allt att döma är 
lite osams om småsaker, en nyhet som inga-
lunda är värd just den benämningen.

Tydligen är det anmärkningsvärt att en vit 
välbärgad man i kostym har åsikter som 
andra människor finner stötande eller världs-
frånvända. Och nu har våra stackars politiker 
fullt upp med att sätta munkavel på denna 
överbetalda förtroendevalda pamp innan 
de själva blir tvungna att bekänna färg och 
till följd av detta kanske röra om lite själva i 
glaset.

Gummiankorna är upprörda och kräver att 
status quo införs, för det var bevisligen bättre 
förr. 

ERRORES Väderleksrapport
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Översikter över över [sic!] den rekommenderade studiegången - mer kända som “de färg-
glada pappren” - delas ut till alla nya studerande. I översikten över din utbildning ser du hur 
kursblocken är planerade per studieår.

Du kan följa det färgglada papper du fick när du inledde dina studier genom hela studietiden. 
Men du har också rätt att när som helst byta till det senast uppdaterade pappret.

- www.abo.fi

MinPlan har haft ett dåligt rykte, redan 
före det togs i bruk. Det är litet som den 
där konstiga, men förvisso söta, kusinen 
man gärna undviker att diskutera med på 
släktträffar innan det blir sent och man 
kanske tagit ett glas för mycket och tän-
ker att äh, ingen får ändå reda på. Trots 
detta, eller kanske just tack vare detta, 
är MinPlan ett obligatoriskt studieplane-
ringsverktyg som alla studerande vid ÅA 
måste använda. Det finns till och med ett 
styrelsebeslut om detta.

Året är 2013. Hela Åbo Akademi använ-
der MinPlan för studieplanering. Men 
långt uppe i norr, i en liten stad, finns en 
liten fakultet som vägrar att underkasta 
sig detta ok. Istället för att ty sig till 
osäkra elektroniska system väljer man 
på pedagogiska fakulteten att använda 
sig av s.k. “färgglada papper”. Errores 
redaktion önskar att de hade kommit på 
tanken själva, men i så mycket annat är 
det även här verkligheten som överträf-
far dikten. Vår utrikeskorrespondent 
förnyade sitt pass och åkte upp till dystra 
norr för att intervjua några framtida 
lärare.

Det är svårt att beskriva hur ödsligt allt 
ter sig norr om Raisio. Det är bara några 
veckor sedan Pampas firade sin själv-
ständighet (en legendarisk och jätte-

gammal tradition som sträcker sig ända 
tillbaka till 80-talet), så ännu är alla 
studenter konvalesenter, lidande i efter-
sviterna från den dyngfylla ett ordentligt 
nationaldagsfirande kräver. Men studi-
erna är inte lidande för det, då det sedan 
länge har varit kutym att fakulteten där 
våra barns framtida lärare utbildas tar 
några veckor ledigt så att studenterna 
skall kunna supa av sig ordentligt.

Efter en stunds sökande hittades ändå 
ett gäng Larsmoflickor som alla menade 
sig vara lärarstuderande. På frågan om 
de var nöjda med det nuvarande syste-
met, och om de inte hellre skulle vilja 
använda MinPlan var de rörande eniga.

“Jag älskar mitt färgglada papper. Jag 
blir så glad när jag ser på det. MinPlan är 
tråkigt, och fungerar inte alls.” utbrast 
den ena.

“Det är så lätt att byta också. Det är 
bara att gå in med sitt papper i början av 
terminen och säga vilken färg man vill ha 
och så får man ett nytt. Förra året var jag 
rosa, men nu prövar jag med lime.”

Ped.studenterna var medvetna om att 
ÅA:s sparkrav eventuellt också kan 
påverka dem.

Studieplanering med färgglada papper!

Färgglada papper!



Errores s:tae Valpurgis 2013  - 23

“Det börjar redan synas faktiskt. Det var 
en kompis till en kompis som inte fick 
byta till ljusgult, för det var slut. Till sist 
fick hon nöja sig med bara en post-it. 
Hon grät, typ, jättelänge. Och nu så 
måste hon dessutom vänta några veckor 
innan hon får byta igen. Det är hemskt. 
Hur kan det vara så här?”

Eftersom MinPlan är förbjudet i vissa 
korridorer i Academill är det nu endast de 
färggranna pappren som garanterar stu-
denterna tillgång till studier och vitsord. 
Inget glanspapper, inga studiepoäng.

“Det finns några som är tvungna att 
studera med fel färg i år, men det är ing-
enting de kan göra åt den saken. Vi har 
kontaktat studentkåren, men de verkar 
inte alls bry sig, utan vill bara ordna sup-
fester i foajén istället för att hjälpa oss ta 
itu med det här.”

Ryktena om att det skulle gå att köpa 
färgat papper ute på stan har alla hört, 
men det är få som vågar tro på dem.

“Jag skulle åtminstone inte ens försöka. 
Tänk om man blir fast?”



2� - Errores s:tae Valpurgis 2013

Få har kunnat undgå filmatiseringen av 
Jorma R.R. Marttinens livsverk ”Sagan 
om gnissel och avundsjuka”. Sagan 
handlar om de olika ”husen” som styr 
landet och deras dramatiska liv. Incest, 
makt, rikedom, svek, kärlek samt en och 
annan segelbåt förekommer. Många är 
dom som slåss om att få styra det fiktiva 
landet Svenskfinland, men att sitta på 
tronen är inte så bekvämt som många 
tror.

För att hålla någon slags ordning finns 
det alltid en karta att tillgå. 

Hus Vasa
”Vinter hela tiden”
I den tidigare huvudsta-
den i nordväst finns det 
så kallade huset Vasa. 
Själva staden är inte så 

stor men omringas av många mer eller 
mindre lojala byar. Joakim ”Jocke” Vasa 
är en ung dubbelmagister som försöker 
leda staden rättvist men ibland görs till 
åtlöje på grund av sin ringa ålder.  Här 
finns även hovrätten, som dömer folk 
hårt men rättvist.

Hus Jakobstad
”Familj, bikt, svära”
I Jakobstad luktar det 
lite märkligt. Hela stället 
kan ibland kännas obe-
hagligt, mest på grund 
av dess centrala roll i 
”bibelbältet”. Barn får 

bröstmjölk lite för många år. 

Hus Kaskö
”Eld och moscha”, 
”Mer är mer”
Från Kaskö kommer 
många blonda människor 
som sägs kunna tämja 
drakar med sin röst. För 
en tid sedan blev deras 

främsta lintott Krista bannlyst till andra 
sidan världen, till Helsingfors. I exil har 
hon nu kämpat och samlat ihop sina dra-
kar samt trogna 8000 följare med vilka 
hon ämnar ta över världen.

Game of
Svenskfinland

Game of Svenskfinland

??
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Hus Närpes
”Schenn je vi”
Konsensus i Svenskfin-
land är att man aldrig 
någonsin skall jävlas med 
Närpes. Det är oklart 
varför.

Hus Åland
”Vi odlar inte. Vi lagar 
chips.”
Lite bakom resten av 
världen finns båtfolket. 
Dom har flera gånger 
försökt utnämna sin till-
hörighet till olika kungar, 

men aldrig lyckats bli självständiga. 
Ibland kan du höra ”Har du betalat det 
där med guld eller med flundror?! Ingen 
förstår vad som menas.

Hus Grankulla
”Hör mig skryta”
Graniborna ser sig själva 
som lejon och är rika som 
troll. Dvärgen Redrama 
försöker desperat skilja 
sig från de övriga av hans 
släkte med att låtsas 

vara hiphoppare som vuxit upp i ”ghet-
tot” bland slott och villor.

Åbo – det kungliga sätet
Åsikterna om Åbo är många, men faktu-
met är att det är här allt sker. Hemliga 
sällskap, slott, universitet, rika, fattiga. 
En flod rinner igenom staten, och den 
skulle säkert kunna brinna ifall någon 
slängde en tändsticka i den i misstag.

I öst finns de sju fria städerna:

Helsingfors
Hit kommer alla i hopp om alla de rike-
domar som utlovas, men de flesta blir 
slavar till banken och sliter resten av sina 
liv likt trälar.

De övriga städerna är Borgå, Lovisa, 
Villmanstrand, Ekenäs, Karis och 
Sibbo. De kallas gemensamt för ”Snart 
Helsingfors”.

I norr och öst ser man en hög mur som 
sträcker sig ända till himlen. Språkmu-
ren patrulleras dag och natt, trots att 
det försöker komma igenom allehanda 
varelser.

Förr var det otroligt viktigt att alla skulle 
skicka sina mest avskyvärda människor 
till Partiet för att där avtjäna resten av 
sitt liv med att kämpa mot det okända.

I moderna tider hävdar de flesta att det 
inte finns något bakom muren, att vi 
borde samarbeta med vildingarna, men 
dom som som står närmast träden har 
svårt att se skogen. Ibland åker en del 
Partimedlemmar på exkursion bortom 
Språkmuren, och en del återvänder 
aldrig. En del sägs ha bytt sida och blivit 
som de Andra.
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Tävling!

Kanske årets bästa tävling med det 
sämsta priset!

Delta och du har chansen att vinna 
din alldeles egna Jimmy!

Det enda du behöver göra för detta 
är att gissa/veta var i Åbo dessa fyra 
bilder är tagna. Efter detta tar du och 
plitar ner dina svar i valfri ordning på 
ett papper.

Adressera ditt svar:
Po, Röda teletubbisen
Huset under kullen
Nangijala
År 1�3�

Sen sätter du pappret i en flaska och 
korkar igen den. Släng den i Aura Å 

31.� kl. 02.�� för att svaret skall tas i 
beaktande. Vinnaren kommer knap-
past att meddelas, men ifall det sker 
så sker det också med flaskpost.

Ett stort lycka till!

Errores tävlar: Tävling!

1. 2.

JIMMY
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3. 4.
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Studentbladet förstörde mitt liv

”Det förstörde hela min framtid, 
världen var som en öppen bok tills 
jag öppnade fel blad – Studentbla-
det. ”

Jacke, 2� år, är en ”helt vanlig” tek-
nolog från Åbo. Livet log när Jacke 
började studera och han hade alla 
möjligheter framför sig, tills dagen 
då Jacke öppnade Studentbladet 
för första gången. 

Året var 2011 och Jacke hade levt 
två lyckliga år av studieliv fröjd-
fullt ovetande om Studentbladets 
innehåll. Före Jacke blev fast hade 
Studentbladet bara fungerat som 
utfyllnad i pappersinsamlingen, 
eller någon enstaka gång som im-
proviserat presentpapper. 

”Tidningen var tydligen särdeles 
dålig det året. Jag kommer aldrig 
att glömma chocken som slog mig 
när jag öppnade ett nummer och 
insåg att de kommande �0 minu-
terna av läsning kommer att vara 
de sämsta i mitt liv. Efter det var 
inget längre som förut.” berättar 
Jacke, med ögon som ännu fylls av 
tårar när han drar sig till minnes 
den där dagen.

”Det onda kom liksom smygandes, 
men i början var det på ett sätt 
bara en lite kul grej. Det var många 

som läste Studentbladet, och man 
ansågs lite lam om man själv inte 
läste. Det hände att någon tog med 
sig Studentbladet på olika fester 
och skulle ha alla andra att läsa en 
artikel eller kolumn. Klart man blev 
nyfiken, och jag tänkte att en gång 
kan inte skada.”

Men likt många andra blev Jacke 
snabbt fast. Det började med nå-
gon kolumn på helgerna, men det 
dröjde inte länge innan han läste 
artiklar mitt i veckan. Hans psyke 
tog stryk och hans vänner började 
ta avstånd från honom. Studierna 
blev lidande och snart satt han bara 
hemma och väntade på nästa num-
mer, på nästa kick.

”Jag tog kontakt med studentkåren 
och bad dem sluta prenumerera 
på Studentbladet, men jag blev 
avvisad. Dom pratade bara om det 
finlandssvenska kulturansvaret och 
vägrade att lyssna på mig.”

Botten nåddes när han själv bör-
jade skriva insändare och små 
artiklar till Studentbladet. Han blev 
en del av den smutsiga handeln, 
och pengarna han fick för sina tex-
ter använde han för att köpa upp 
exemplar av tidningen andra bara 
ville slänga bort. Och när pengarna 
tog slut började han rota i pap-

”Studentbladet förstörde mitt liv”
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persinsamlingarna. Han kunde inte 
sluta.

”Jag försökte läsa de andra stu-
denttidningarna, Tylkkäri, Aviisi, ni 
vet de där. Men det var inte samma 
sak. Deras artiklar baserade sig 
på undersökningar, på fakta, och 
kolumnisterna var rediga männis-
kor med klara åsikter som kunde 
redogöra sina tankar och inte bara 
byggde åsnebryggor på åsnebryg-
gor. Layouten var tydlig. Nej, jag 
märkte nog att det bara var Stu-
dentbladet som gällde för mig.”

Men Jacke sökte, och fick, till sist 
hjälp. Studenterna har själva bildat 
stödgrupper för sådana som vill 
komma ut ur träsket. ”Man måste 
börja med att för sig själv erkänna 

att man har ett problem. Efter 
det kan man försöka tampas med 
begäret på riktigt. Idag lever jag 
ett liv som nästan kan klassas som 
normalt. Studentbladet kommer 
ännu hem, det går inte att stoppa, 
men nu åker den direkt till pappers-
insamlingen.”

Känner du någon som läser Stu-
dentbladet? Har du eller någon i din 
närhet skadats av tidningen? Kon-
takta Errores på Twitter, vi finns på 
@errores1933, och vi vidarebeford-
rar gärna dina kontaktuppgifter till 
någon av de stödgrupper som finns 
på campus.

Observera att namnet Jacke är 
fingerat för att skydda offrets iden-
titet.

Idag lever Jacke ett nästan helt normalt liv. Bilden är arrangerad.
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VI ERBJUDER JOBB UNDER HELA DIN STUDIEKARRIÄR 
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alumni.abo.fi

Välkommen till 
Åbo Akademis alumninätverk

Bli medlem |  Logga in

VASA SOMMARUNIVERSITET
utdrag ur utbudet våren och sommaren 2013

Undervisning året om - brett utbud av öppen 
universitetsundervisning enligt flera finländska universitets 

fordringar, språkkurser och fortbildning. 

Vaasan kesäyliopisto - Vasa sommaruniversitet
Wolffintie 35 Wolffskavägen, Vaasa 65200 Vasa
044 754 5783 - info@vasasommaruniversitet.fi

Öppen universitetsundervisning
Kurser enligt Åbo Akademis fordringar i samarbete med Öppna universitetet vid Åbo Akademi

KRISPSYKOLOGI:   Massmediernas roll vid kriser (5 sp) 2-3.8, 16-17.8
LITTERATURVETENSKAP: Fantasy (5 sp) 15 - 17.8.
PEDAGOGIK:  Pedagogiskt ledarskap (10 sp) 27-29.5, 10-12.6 & 26.8.2013 (i Jakobstad)
PSYKOLOGI:   Barnneuropsykologi (5 sp) 16-17.8, 6-7.9.2013
RELIGIONSVETENSKAP: Religionssociologi (5 sp) 16-17.8, 30-31.8.2013
SPECIALPEDAGOGIK:   Mångkulturell undervisning i ett specialpedagogiskt perspektiv (5 sp) 23-25.5, 6-8.6.
UNGDOMSVETENSKAP: Unga med risk för marginalisering (5 sp) 4-6.6, 14-15.6.
UTVECKLINGSPSYKOLOGI:  Grundstudier (25 sp), inleds i maj!
   Introduktion till ART (Aggression Replacement Training) (5 sp) 21.5 - 4.6.

Besök www.vasasommaruniversitet.fi för närmare information om innehåll, tidpunkter samt kursavgifter! 



Kårkaféerna = Kafé Gadolinia Kb = Studentkårsägt
Av studenterna för studenterna alltsedan 1973.

G L A D A  W A P P E N ! ! !
önskar


