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Bästa kårenit,

Hjärtligt välkommen till akademin och Åbo Akademis Student-
kår! Då du inleder dina studier på Åbo Akademi blir du också 
automatiskt medlem i Studentkåren. 

Vi på Studentkåren har som uppgift att bevaka studerandes in-
tressen på både lokal som nationell nivå. Vi har både personal 
samt förtroendevalda studeranden som jobbar för ditt bästa. Vi 
jobbar alltså för att du och alla andra skall kunna ha en fantas-
tisk studietid!

Vår vardag går långt ut på att träffa folk på akademin för att 
diskutera aktuella saker och förändringar inom akademin så att 
vi kan tillsammans utveckla verksamheten. Vi är alltså länken 
mellan akademin och studeranden. Vi ser till att studeranden 
har möjlighet att påverka och att vi hörs i de olika beslutsfat-
tande organen.

På nationell nivå jobbar vi starkt med de andra studentkårerna 
för att förbättra studietiden för studerande i hela landet. Detta 
gör vi genom vår takorganisation – Finlands Studentkårernas 
Förbund.

Så vad än du har för frågor gällande t.ex. studerandes rättighe-
ter, vem man ska kontakta i olika situationer eller hur snabbt 
man borde få sitt kursvitsord så kan du alltid vända dig till oss. 
Studentkåren finns här för dig!

Trots att du kommit till akademin för att studera så vill jag på-
minna dig om att föreläsningar, tenter och inlämningsuppgifter 
inte är allting. Studielivet har mycket mer att erbjuda! Du kom-
mer lära känna många nya härliga människor och skapa ett 
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nätverk som gynnar dig livet ut. Ifall du bestämmer dig för att 
bli kår- eller föreningsaktiv så kommer du lära dig färdigheter 
du aldrig kan lära dig på en kurs. 

Så mitt hetaste tips för dig är att ta studierna på allvar, men 
glöm aldrig det övriga som studietiden har att erbjuda! Hoppas 
denna guide hjälper dig och ger svar på frågor du kanske inte 
ens visste att du hade. Tveka inte att ta kontakt med oss då det 
uppstår flera frågor, vi hjälper alltid till!

Jag hoppas du får en fin studietid!

Anna Oksanen
Styrelseordförande
Åbo Akademis Studentkår
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Om ÅAS
Som studerande vid Åbo Akademi är du automatiskt medlem i 
Åbo Akademis Studentkår (ÅAS). Studentkåren har samman-
lagt ca 5000 medlemmar. De flesta medlemmarna finns på 
ÅA:s huvudcampus i Åbo och Vasa, men också en del i Helsing-
fors. Som medlem i studentkåren är du berättigad till omfat-
tande service som sträcker sig från intressebevakning till kon-
kreta medlemsförmåner.

Avsikten med denna guide är att ge dig en överblick över den 
service du får som kårmedlem och hur du kan påverka student-
kårens verksamhet under din studietid. Guiden innehåller ock-
så svar på ofta frågade frågor. Du är naturligtvis också välkom-
men att kontakta oss på studentkåren om du har funderingar, 
synpunkter eller vill engagera dig i studentkårens verksamhet. 

Vad gör studentkåren?

Studentkårens främsta uppgift är att se till att du som stude-
rande har det bra under din studietid både vad gäller inkomst, 
boende, påverkningsmöjligheter inom ditt universitet och ut-
bildningarnas och undervisningens kvalitet. För att effektivt 
arbeta med dessa ärenden har studentkåren heltidsanställda 
tjänstemän och en styrelse bestående av förtroendevalda stu-
derande som dagligen jobbar med just dessa frågor. 

ÅAS styrelse och tjänstemännen arbetar på kårkanslierna på 
Kåren i Åbo och i Havtornen i Vasa. ÅAS bevakar sina medlem-
mars intressebevakning både lokalt och nationellt. Inom uni-
versitetet Åbo Akademi arbetar vi med frågor gällande kvalitet 
i utbildningen, att få studenternas röst hörd i olika frågor inom 
universitetet, samt frågor kring studenternas rättsskydd Det 
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handlar också om att arbeta för att det finns bra studentbostä-
der, att studenthälsovården fungerar och att motionsutbudet 
är tillräckligt. 

Nationellt samarbetar alla studentkårer via Finlands student-
kårers förbund (FSF). FSF bevakar studenternas intressen på 
nationell nivå och tar ställning till frågor som berör studenter, 
t.ex. då det föreslås ändringar i universitetslagen eller studie-
stödet. Via FSF är studerande också berättigade till flera natio-
nella förmåner. 

I alla dessa frågor kan du kontakta kårkanslierna för att få råd 
och stöd eller för att föra fram din åsikt. 

Studentikosa evenemang

Studentkåren har sedan sitt grundande år 1919 också samlat 
på sig en hel del studenttraditioner som blivit en viktig del av 
studielivet vid Åbo Akademi. Till de viktigaste hör studentkå-
rens årsfest, Fastlagstisdagens pulkaåkning och valborgsmäs-
soafton på Vårdberget. 

Studentkåren arbetar även tillsammans med sina specialfören-
ingar för att din studietid ska ge dig många nya vänner och att 
din tid vid Åbo Akademi blir oförglömlig. De olika specialfören-
ingarna som fungerar vid ÅA är inte underordnade studentkå-
ren, men studentkåren understöder specialföreningarna eko-
nomiskt och erbjuder dem råd och utbildning. Inom ÅAS verkar 
ett 80-tal specialföreningar och bland dessa hittar du säkert en 
eller flera som just du vill gå med i. 
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Utrymmen, bostäder & bokning av utrymmen

ÅAS har även två helt egna kårhus: Kåren i Åbo och Havtornen 
i Vasa. Byggnaderna finns till för alla kårmedlemmar. Detta be-
tyder att du kan boka vilken som helst av dessa utrymmen. 

Kårhuset i Åbo, Kåren, finns på Tavastgatan 22. Här hittar du 
större delen av studentkårens tjänstemän och kårstyrelsemed-
lemmar under kanslitid. I kårhuset hittar du även gymmet Rod-
dis, lunchrestaurang Kåren och Street Food Bar, Marlirummet 
och bastu samt några av specialföreningarnas kansli.

Kåren är öppet flera kvällar i veckan så att du kan komma in och 
umgås med vänner och spela biljard i von Knorringska rummet 
eller ha möte med din specialförening. I Kårens festsal ordnas 
bland annat konserter, fester, årsfester och andra evenemang, 
och dessa brukar samla kåreniter från alla fakulteter för att ha 
roligt tillsammans. 

Kårhuset i Vasa, Havtornen, är beläget vid vattnet strax intill 
Academill. I Havtornen hittar du mötesrum, vardagsrummet, 
bastu, kök och terrass. I Havtornen jobbar en serviceexpert och 
en del av kårstyrelsen.

Bostäder

I Åbo driver studentkåren studenthemmet Tavasthem i anslut-
ning till Kårhuset på Tavastgatan 22. Ansökan om bostad på 
Tavasthem kan lämnas in under hela året. Bostäderna hyrs i för-
sta hand ut åt ÅAS egna medlemmar. Studentkåren äger också 
några bostäder runt om i Åbo. När de blir lediga utannonseras 
de bland annat på ÅAS webbplats och via nyhetsbrevet. Ytter-
ligare information fås av serviceexperten på Kårens kansli, tel. 
02 215 4650 (kl. 12 –15, vardagar) eller på ÅAS webbplats. 
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Som studerande vid Åbo Akademi kan du även ansöka om bo-
städer via Åbo Studentbystiftelse (TYS) och Vasa bostadsstif-
telse (VOAS) och Svenska Lärarhögskolans bostadsstiftelse 
Lärkan i Vasa. Studentkåren har representanter i dessa organi-
sationers beslutsfattande organ och bevakar att bostadsutbu-
det är mångsidigt och håller hög kvalitet. 

Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) - www.tys.fi
Studiebostadsstiftelsen i Vasa (VOAS) - www.voas.fi
Lärkan - www.studiebostader.fi

Kårhuset i Åbo

Studenthemmet Tavasthem 
renoverades sommaren  och 
hösten 2017. Du kan kolla in 
utrymmena här: 
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Bokning

På Kåren finns flera utrymmen som kårmedlemmar och speci-
alföreningar får låna gratis för sina möten. Dessa utrymmen är: 
Festsalen, Övre Aulan, Frimärksrummet, von Knorringska, Vita 
kabinettet, Matsalen, Argentinasalen, Nedre Aulan och baren. 
Bokar gör du genom att vara i kontakt med serviceexperten på 
Kårens kansli, kansli@studentkaren.fi. 

För olika tillställningar i restaurangen och festsalen ska du 
boka via restaurang Kåren. Kontakta i så fall restaurangchefen 
på anne.peltonen@abo.fi. 

Marlirummet, bastun och mötesrummet på Kårens vind kan 
hyras via ÅAS webbshop; shop.studentkaren.fi.

Studentkårens utrymmen i Vasa innefattar Havtornens var-
dagsrum, mötesrum och bastu. Du kan boka dem via ÅAS 
webbshop.

Specialföreningar

Svenskfinland har ett rikt föreningsliv och Åbo Akademi är 
långt ifrån ett undantag. Du hittar en lista på alla specialfören-
ingar på ÅAS webbplats.

Ett bra tillfälle att lära känna specialföreningsutbudet vid ÅA är 
att besöka gulnäbbsakademin i början av hösten.
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Vad får du som medlem i
studentkåren?
Nedan har vi skrivit kort om hurdan service studentkåren er-
bjuder och hurdana medlemsförmåner du som kårenit är berät-
tigad till.

Kårkanslier

Studentkårens kanslier hittar du på tredje våningen på  Kåren, 
Tavastgatan 22 och på Havtornens tredje våning i Vasa.  Ser-
viceexperterna betjänar dig under  kårkansliernas öppethåll-
ningstider; måndag–fredag 12–15 i Åbo och måndag–torsdag 
12–15 i Vasa. 

På studentkårens kansli kan du bl.a. få läsårsdekalen till ditt 
studiekort eller hämta en gratis kårkalender. Du kan också 
köpa olika studentkårsprylar såsom halarmärken, pinsar eller 
kårlyran till din studentmössa. Personalen på Kårkansliet sva-
rar gärna på frågor av alla slag: bostäder på Tavasthem, stu-
diestöd, bostadsstöd, mentorering, bokning av Kårhuset och 
Havtornen, välmående, hälsovård, osv. 

Infobrev & kommunikation

Det händer mycket på campus. Under terminerna skick-
ar Studentkåren varje vecka ut ett elektroniskt nyhets-
brev till alla kårmedlemmar. I det finns information om 
vad som händer på och runt campus, och där listar vi ock-
så alla lediga studentrepresentantplatser samt informerar 
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om annat som kan intressera studentkårens medlemmar. 
Som kårmedlem får du automatiskt nyhetsbrevet till din  
@abo.fi adress. 

Följ även Studentkåren på sociala media så får du veta om vad 
som händer vid universitetet, våra evenemang och annat aktu-
ellt för studerande.

Facebook: @AAStudentkar
Twitter: @AAStudentkar
Instagram: @AAstudentkar

Studiekort

Som medlem i Studentkåren får du ett studiekort som fungerar 
som bevis när du vill få rabatter bl.a. på tåg, bussar eller lunch 
till studerandepris. Med studiekort är du alltså berättigad till 
många förmåner både nationellt och lokalt. 

Samtliga förmåner kan du se på www.frank.fi där du även be-
ställer ditt studiekort. Kom ihåg att kåravgiften måste vara be-
tald före du beställer studiekort! Det finns även ett elektroniskt 
studiekort som du kan skaffa dig genom att ladda Franks appli-
kation till din telefon. På Franks sidor hittar du också samtliga 
förmåner.

Det fysiska studiekortet måste vara försett med giltig läsårsde-
kal för att du ska kunna få studierabatter. Du får din läsårsdekal 
från kårkanslierna under öppethållningstider efter att du har 
betalat årets kåravgift. 
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Kårkalender

Varje läsår publicerar ÅAS en kårkalender, som delas ut gratis 
år alla medlemmar. Kårkalendern innehåller en hel del nyttig 
information om studier och studielivet. Du kan hämta din ka-
lender t.ex när du hämtar en ny dekal till ditt studiekort från 
kårkansliet eller på Gulnäbbsakademin. 

Kårkaféerna – dina egna matställen

Åbo Akademis Studentkår bedriver restaurangverksamhet i 
Åbo genom Kafé Gadolinia Kb. Kafé Gadolinia Kb:s studentres-
taurangerna kallas gemensamt för Kårkaféerna. De är Café Ar-
ken, Café Fänriken, Café Kåren, Café Gadolinia och Restaurang 

Street Festival

Kårkaféerna ordnar till-
sammans med ÅA Street 
Festival i Åbo där vi alla 
tillsammans firar läs-
årets början.
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Kåren. Dessutom finns Street Food Bar. Då du besöker kårkafé-
erna understöder du din egen studentkårs verksamhet.

Kårkaféernas lunchlista finns på www.studentlunch.fi. 

I andra studiestäder runtom i Finland hittar du också andra 
studentrestauranger där du kan äta förmånligt. Staten sub-
ventionerar måltider för studenterna. Kom ihåg att visa upp 
ditt studiekort vid kassan!

Studenthälsovård

En stor del av kåravgiften används till finansieringen av Stu-
denternas Hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster. Detta är en 
unik serviceform som riktar sig till universitetsstuderande och 
som möjliggör att du får högklassig och förmånlig hälsovård, 
mentalvård och tandvård under hela din studietid. 

Studenthälsan har stationer i Åbo och Vasa. Kontaktupp-
gifter för tidsbeställning och mera information hittar du på 
www.shvs.fi. Information om sjukdomar och vanliga symptom 
finns också på hemsidan. Se även deras Webbrådgivning. Vän-
ligen observera att Studenthälsan uppbär en straffavgift på 35 
€ för icke-avbokade och försummade tider. 

Du måste ha betalt kåravgiften för den pågående terminen för 
att kunna använda Studenthälsans tjänster.
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Juridisk rådgivning

Som medlem i studentkåren är du berättigad till gratis juridisk 
rådgivning. Studentjuristerna är anträffbara varje tisdag kl. 
18–19 i Åbo Universitets studentkårs (TYY) utrymmen i Åbo, 
Rektorsåkersgatan 4 (Yo-talo A). Du kan besöka eller ringa 
dem under mottagningstiden, tel. 045 843 3428. 

Till juristerna kan man vända sig med allehanda juridiska pro-
blem angående till exempel beskattning, boende, anställning 
m.m. 

Du är välkommen att kontakta juristerna i Åbo även om du stu-
derar på en annan ort.

Trakasseriombud

Åbo Akademis Studentkårs trakasseriombud är anställda vid 
studentkåren och står till tjänst om du blivit utsatt för trakas-
serier eller mobbning. Trakasseriombuden har tystnadsplikt 
och lyssnar och ger råd konfidentiellt.

Du kan kontakta studentkårens trakasseriombud på 
trakasseri@studentkaren.fi

Det finns råd till hur förfara i trakasserisituationer på ÅA:s lika-
behandlingssidor: www.abo.fi/personal/likabehandling 

Studentprästerna

Det finns tre studentpräster i Åbo och två av dem jobbar som 
Åbo Akademis universitetspräster samt Yrkeshögskolan No-
vias och Åbo universitetets präster. De heter Tiina Hallikainen 
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och Mia Pusa.

Tiina och Mia jobbar som kyrkans anställda inom universitetet. 
Arbetet baserar sig på det att studentpräster är närvarande på 
universitetets vardag såsom den är.

Till Tiinas och Mias jobb hör att delta i olika arbetsgrupper som 
sysslar med studerandenas välmående, att vara med i olika 
händelser och projekt och att erbjuda möjlighet till samtal. An-
dakter, gudstjänster och förrättningar d.v.s. dop, skriftskolor, 
konfirmationer, bröllop, välsignelse av äktenskap och begrav-
ningar hör också till studentprästernas jobb. Deras jourtid är 
tisdagar kl. 13-15, Kåren.
 
I Vasa heter universitetsprästen Hanna Jern och sysslar med 
likadan verksamhet som studentprästerna i Åbo. Henne kan du 
kontakta t.ex. om du behöver prata med någon eller angående 
olika förrättningar.

Du kan också ta kontakt med någon av ungdomsarbetsledarna 
som du hittar på församlingens hemsida under kontaktuppgif-
ter. 

Studentprästerna i Åbo:
mia.pusa@evl.fi, tel. 040 341 7296
tiina.hallikainen@evl.fi, tel. 040 341 7308
 
Studentprästen i Vasa:
hanna.jern@evl.fi , tel. 044 480 8327
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Tips och stöd för praktik, jobb och karriär

Hur hittar man en bra prak-
tikplats? Vad vill och kan du 
göra efter examen? ÅA:s Ar-
betsforum hjälper till i frågor 
kring praktik, jobbsökning 
och karriärval. Steget ut i 
arbetslivet sker ofta redan 
under studietiden och Ar-
betsforum finns till för att 
stöda dig i dina val och i att 
känna igen dina kunskaper 
och styrkor. 

Arbetsforum erbjuder bl.a. jobbsökningskurser, personlig karri-
ärplanering, CV-kliniker, praktiksedlar och information om hur 
ÅA-alumner placerat sig på arbetsmarknaden. 

Mera information på www.abo.fi/arbetsforum

Kontakta Arbetsforum via arbetsforum@abo.fi

Motion i Åbo

CampusSport ordnar motions-
aktiviteter för Åbos alla högsko-
lestuderanden! CampusSport 
erbjuder bl.a. följande motions-
aktiviteter:

- 5 gym
- Över 100 timmar ledd motion i veckan
- Över 30 timmar öppna bollturer
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- Möjlighet att använda simbassäng
- Kortkurser med separata avgifter
- PT-tjänster, massage, utlåning av motionsredskap och samar-
betspartners erbjudna förmåner
 
Motionsavgiften betalas via CampusSports webbshop:
www.campussport.fi -> Nätbutik.
 
Mera information hittar du på webbsidor www.campussport.fi 
samt på Facebook @campussportturku.

Motion i Vasa

Motionstjänster i Vasa ordnas av ÅA motion och är gemensam-
ma för studerande vid Åbo Akademi, Novia samt Svenska Han-
delshögskolan i Vasa. 

Det kostar en slant att bli medlem i Åbo Akademi Vasas mo-
tionsverksamhet och som medlem får du bland annat billiga-
re biljetter till simhallen i Vasa, billigare medlemskap i Wasa 
Sport Club och Wasa Move samt andra förmåner hos diverse 
leverantörer av motionstjänster. Motionsavgiften betalas via 
ÅA:s webbshop.

Läs mer om motionstjänsterna i Vasa här: 
http://www.abo.fi/student/motionvasa 
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Påverka studentkåren
 
Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutsfattande organ. 
Kårfullmäktige består av 25 ledamöter och väljs i början av no-
vember vartannat år genom det så kallade Kårvalet. Alla stu-
dentkårens medlemmar har rätt att rösta och ställa upp som 
kandidater.

Fullmäktiges uppgift är att styra studentkårens verksamhet ge-
nom styrelsen, som väljs varje år i december. Fullmäktige drar 
alltså upp de stora riktlinjerna för studentkårens verksamhet, 
och styrelsen arbetar sedan i enlighet med dem. Fullmäktiges 
mandatperiod är två år och styrelsens ett år. Nästa fullmäkti-
geval blir hösten 2019.

Studentkårens styrelse och fullmäktige består av vanliga stu-
derande som under sin studietid velat engagera sig mer i sin 
studieomgivning och jobba för alla studerandes bästa.

Fullmäktigemötena är öppna för allmänheten, så vem som 
helst kan komma och lyssna på fullmäktigemötena. Mötesti-
derna hittas på studentkårens webbplats.

Vid frågor får man också alltid ta kontakt med fullmäktigeord-
förande på fo@studentkaren.fi.

Studenternas röst inom Åbo Akademi

Studenterna har en central roll i beslutsfattandet vid Åbo Aka-
demi. Studentrepresentation finns i allt från beredande arbets-
grupper till akademins högsta ledning. Studentrepresentanter-
na fungerar som en viktig länk och informationsmedlare mellan 
studenter och förvaltning. Att rekrytera och välja studentrepre-
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sentanter är en av studentkårens viktigaste uppgifter.

För att bli studentrepresentant krävs bara ett genuint intres-
se för att påverka sin studieomgivning. Man kan vara i vilket 
skede av sina studier som helst, och man behöver inte ha erfa-
renhet av tidigare uppdrag. Det finns någonting för alla, så det 
lönar sig att hålla ögonen öppna då studentkåren lediganslår 
olika förtroendeuppdrag.
 
ÅAS hjälper och stöder studentrepresentanterna i deras arbete 
under hela mandatperioden. Vi ordnar träffar och utbildning 
om aktuella teman inom ÅA och högskolepolitik för studentre-
presentanterna och de högskolepolitiskt ansvariga i de olika 
föreningarna. Dessa nätverk fungerar som bollplank och dis-
kussionsforum som stöder studentrepresentanterna i deras 
arbete. Målet är att sprida information på ett sådant sätt att 
så många som möjligt har möjlighet att ta del av och hålla sig 
uppdaterade om beslutsgången inom Åbo Akademi.

Om du vill bekanta dig närmare med studentrepresentantupp-
draget kan du läsa presentationen på studrep.studentkaren.fi.

Lediga platser utannonseras i studentkårens nyhetsbrev.
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Åbo campuskarta

1. Arken
2. ASA
3. Axelia
4. Domus
5. Humanisticum
6. Sibeliusmuseum
7. Gadolinia
8. Åhuset och Domvillan
9. Teologicum
10. Åbo Akademis Bibliotek
11. Domkyrkan
12. Geohuset
13. ÅA:s huvudbyggnad 
14. Gripen
15. Kåren

1

2

3

45

7

109

11

6

8

1213

15

14
Upplev Åbo också utanför campus!

Kolla in 'Kultur i Åbo' på Facebook och Twit-
ter för svenskspråkiga  tips om kultur, motion, 
kurser, konserter m.m.
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Orientera dig i Åbo

1. Domkyrkan
2. Kåren
3. Åbo Akademis Bibliotek & 
Gadolinia
4. Arken
5. ASA
6. Åbo Stadsbibliotek
7. Salutorget

8. Trätorget
9. Busstationen
10. Konstmuséet
11. Åbo tågstation
12. Kuppis tågstation
13. Åbo universitetssjukhus
14. Studenthälsan
15. Studentbystiftelsen

11 9

15

14

10

8

7
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6

1

3
13

12
2
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Orientera dig i Vasa

1. Havtornen
2. Academill
3. Tritonia
4. Vasa stadsbibliotek
5. Lärkan
6. Studenthälsan

7. Salutorget
8. Trefaldighetskyrkan
9. Tåg- och busstation
10. FPA
11. Vasa centralsjukhus
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Var får man råd och information vid 
ÅA?

Rådgivning, intyg och annat stöd

Från universitetsservice kan du få rådgivning och svar på ut-
bildnings- och studierelaterade frågor. Studentexpeditionen 
kan du kontakta i frågor som gäller till exempel studiestöd, in-
ternationella studier, studieplanering och studieorientering vid 
början av studierna samt rådgivning om tillgänglighetsfrågor.

Officiella studieutdrag, andra intyg, och blanketter kan du få 
från Studentexpeditionen eller fakultetskanslierna.

Studierådgivare

Varje fakultet har egna studierådgivare som ansvarar för ut-
bildningar vid den fakulteten och ger dig råd t.ex. i studieplane-
ring. Kontakta ditt eget fakultetskansli och boka en träff med 
studierådgivaren. 

Studiepsykologer

Studiepsykologer är en del av ÅA:s rådgivningstjänster och 
hjälper dig till exempel när du har frågor kring studiefärdighe-
ter, studiemotivation, lärandet, tidshantering eller stress. 

Om din fråga gäller ångest, depression eller kris kan du kontak-
ta Studenthälsan.
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Foto: Åbo Akademis bildbank

Utlandsstudier

På internationella ärenden i Åbo (Gripen, Tavastgatan 13) finns 
en informationshörna med information om studier utomlands. 
Enheten ger råd och studievägledning till studenter som är in-
tresserade av utbyte. 

Vid Åbo Akademis campus i Vasa finns också internationella 
ärenden som bistår studerande med hjälp och råd gällande ut-
landsstudier. Internationella ärenden i Vasa finns i Academill, 
E-huset. 

Problem med ÅA-användarnamn eller glömt lö-
senord?

Stöter du på problem med ditt användarnamn eller upplever 
att datorerna eller printern i datasalen krånglar är det ICT- ser-
vice som du ska kontakta. 

Åbo: helpdesk@abo.fi 
Vasa: helpdesk-vasa@abo.fi
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Adressändring till ÅA 

Om och när du flyttar och byter adress bör du göra en skild flyt-
tanmälan till Åbo Akademi. Adressförändringar gör du lättast 
på webben. Ett adressändringsformulär hittar du på https://
web.abo.fi/aa/adress/ (logga in med ditt ÅA-användarnamn). 

Nycklar vid ÅA

Kom ihåg att skaffa dig en nyckel! Gå in på ÅA:s nätbutik (shop.
abo.fi), betala 25 euro och den elektroniska nyckeln är färdig 
att avhämtas redan nästa dag bara du har ID med dig. Nyckeln 
aktiveras enligt dina behov, d.v.s. enligt det ämne du studerar, 
de datasalar du använder och i Åbo även biblioteken.

Nyckeln är alltid personlig och får inte lånas ut åt andra.

Tillgänglighet

Rådgivning i frågor som har att göra med funktionsnedsätt-
ning ges i första hand av studierådgivare vid fakultetskansliet. 
Bland de vanligaste åtgärderna finns till exempel förlängd ten-
tamenstid och lånetid på bibliotek, alternativa examinations-
former och rätt att använda olika hjälpmedel. Då det är frågan 
om fysisk tillgänglighet, går det också att programmera den 
egna nyckeln enligt de individuella behoven.  

Du kan läsa mera om ÅA och tillgänglighet på ÅA:s nätsidor.
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Biblioteken

Alla studerande vid ÅA har rätt att låna kurslitteratur från Åbo 
Akademis bibliotek. De flesta kursböckerna i Åbo hittar du på 
ASA-biblioteket men en del från andra campusbibliotek. Kol-
la var böckerna finns på bibliotekens hemsida. I Vasa hittar du 
kurslitteraturen från högskolornas gemensamma bibliotek Tri-
tonia.

Du kan reservera utlånade böcker på nättjänsten Alma. Om du 
ska låna material från Åbo Akademis huvudbibliotek Boktornet 
måste du alltid beställa det i förväg, eftersom materialet inte 
finns i öppna hyllplan. Detta gäller självklart inte eletroniskt 
material. Om du ska låna material från de andra biblioteken 
och ser på hemsidan att de finns i hyllan, kan du gå dit och låna 
på plats. 

En del av materialen, t.ex. kurslitteratur och avhandlingar, 
finns i elektronisk form. E-böcker och e-tidskrifter hittar du via 
hemsidan för biblioteken.

Kolla bibliotekens öppethållningstider, lånetider och annan in-
formation på:

www.abo.fi/bibliotek
www.tritonia.fi 
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ÅAS nätbutik

shop.studentkaren.fi
Via vår nätbutik kan vi betjäna våra medlemmar och andra 
intresserade dygnet runt. Där kan du köpa lyra till din stu-
dentmössa, tygmärken till din halare, kårband till din frack 
eller klänning och boka utrymmen för dina fester.

Snabbt & enkelt. Studentkårens nätbutik.
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Välkommen med och fira
Åbo Akademis Studentkårs

100-års jubileum
Åbo Akademis Studentkår firar 100-års jubileum under året 
2019 och DU är inbjuden till festligheterna!

För snart hundra år sedan grundades Åbo Akademis Student-
kår och firandet märks på campus. ÅAS storsatsar under jubi-
leumsåret och har redan haft några av de traditionsenliga eve-
nemangen, så som studentkårens årsfest och valborgsfirandet. 
Utöver detta kommer diverse tillställningar, såsom seminarier, 
utställningar, fester och idrottsevenemang, ordnas både i Åbo 
och i Vasa under hösten. 

Studentkåren arbetar hårt för att synas just i din vardag speci-
ellt under jubileumsåret och vi hoppas att du tar möjligheten i 
akt och deltar aktivt med oss i firandet! Det blir ett oförglömligt 
år med både fest och skratt, dessutom skapar jubileet ypper-
liga möjligheter att bekanta dig närmare med din studentkår!

Tyngdpunkten för året är gemenskap och därför hoppas vi att 
varje student och specialförening bidrar med god feststämning 
och tillsammans gör året minnesrikt för alla kåreniter.   

På ÅAS100-webben hittar du all information som berör jubi-
leumsåret. Det är bara att besöka oss på 100.studentkaren.fi 
och se vad som sker!
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