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Styrelsens redogörelse för 

verksamheten år 2019

1 Organisationen

Åbo Akademis studentkårs huvudsakliga syfte är enligt Universitetslagen (2009/558) att “vara en förenande länk för 
sina medlemmar och att främja deras samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strä-
vanden i anknytning till studenternas roll i samhället. Studentkåren har till uppgift att delta i universitetets fostrings-
uppgift, som det föreskrivs om i 2 §, genom att förbereda de studerande för ett aktivt, medvetet och kritiskt medbor-
garskap. Som stöd för den ideella verksamheten kan studentkåren även bedriva affärsverksamhet”.

Intressebevakningen vid ÅAS bedrivs av studentkårens intressesektor enligt de riktlinjer fullmäktige godkänt. Intres-
sesektorn består av studentkårens styrelse och personal.

1.1 Inledning

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) är ett offentligrättsligt samfund med självstyre, lagstadgad i universitetslagen 
(558/2009) och lag om införande av universitetslagen (559/2009).

2019 hade ÅAS totalt 4577 kårmedlemmar (1.11.2019).

ÅAS huvudsakliga uppgift är att bevaka sina medlemmars intressen och möjligheter att studera. Intressebevaknings-
arbetet förs på tre nivåer; på nationellt plan, på de studieorter där ÅAS medlemmar är aktiva och inom Åbo Akademi. 
ÅAS målsättning är att alla studerande ska ha likvärdiga möjligheter till studier, studierelaterad service och studieliv. 
ÅAS arbete ska genomsyras av jämlikhet och kårgemenskap. ÅAS har som enda svenskspråkiga studentkår vid ett 
mångvetenskapligt universitet ett speciellt samhälleligt och finlandssvenskt ansvar.

1.2 Fullmäktige

Den högsta beslutande makten inom ÅAS innehas av fullmäktige. De 25 mandaten i kårfullmäktige var under år 2019 
besatta med följande grupperingar: De Rättvisa, Liberala studerande i Åbo, MK-listan, Liberala studerande i Vasa, Åbo 
Gröna Vänster och Socialdemokratiska studerande. Fullmäktige sammanträdde nio gånger under året.

Det nya fullmäktiget för mandatperioden 1.1.2020-31.12.21 valdes 6.11.2019 och de 25 mandaten i kårfullmäktige besat-
tes med följande grupperingar: De Rättvisa, Liberala studerande, MK-listan, Gemensamma Vasa, Åbo Gröna Vänster, 
FNT-listan och Åbo-Vasa socialdemokratiska studerande.

Under året tillsatte fullmäktige en arbetsgrupp som hade i uppgift att granska, och vi behov uppdatera, alla ÅAS styr-
dokument.
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1.3 Åbo Akademis Studentkårs styrelse

Studentkårens styrelsesammansättning kan årligen anpassas efter organisationens behov. Under 2019 hade 
ÅAS sju stycken styrelsemedlemmar.

Studentkårens styrelse år 2019 har bestått av:
 ● Anna Oksanen, styrelseordförande

 ● Patrick Schubert, viceordförande, högskolepolitik och studierelaterade ärenden i Åbo.

 ● Jannica Lindholm, socialpolitik, hälsa, välmående, jämlikhet och stadsrelationer till Åbo 

 ● Ida Torsell, evenemang i Vasa,  specialföreningar, gulnäbbsverksamhet och ÅAS100

 ● Veera Julin, tutorverksamhet, specialföreningar,evenemang i Åbo, ÅAS 100

 ● Sara Nordell, Internationella ärenden, kommunikation, företagssamarbeten

 ● Oliver Back, högskolepolitik, socialpolitik, internationella ärenden i Vasa.

Under året hade styrelsen 22 st styrelsemöten.

1.4 Personal

Under året bestod intressesektorns personal av: Ordinarie generalsekreterare Riina Forsman (fram till 31.8.2019), vi-
karierande generalsekreterare Matias Dahlbäck (fram till 31.8.2019), generalsekreterare Jasmin Öberg (från 1.9), stu-
dentombud Petra Lindblad, vikarierande informatör Ronja Sandbacka (11.3.2019 till 31.8.2019), kommunikatör (tidigare 
informatör) Lukas Söderqvist (från 9.9.2019), serviceexpert i Åbo Markus Heikkilä, serviceexpert i Vasa Johanna Härus 
och jubileumskoordinator Kim Kronlund.

Vid intressesektorn arbetade under året även årsfestmarskalker Jeremy Nyman och Julia Liewendahl, fastlaskiainen-
koordinatorna Camilla Linko och Moa Brunström. Även Ina Laakso var anställd som kårvalskoordinator. 

Som ansvarsfull arbetsgivare har ÅAS under år 2019 värnat om sin personal. Personalen har haft tillgång till Smartums 
kultur- och motionssedlar. I juni ordnades en planeringsdag för personalen där gemensamma och individuella mål ut-
arbetades. I augusti genomfördes uppföljningssamtal för dessa mål. I september ordnades en teambuildingdag, där 
förmiddagen tillsammans med styrelsen spenderades hos studentpästerna, vartefter personalen hade program och 
middag sinsemellan. Som personalens arbetsskyddsfullmäktige har fungerat Petra Lindblad. 

1.5 Studentkårens ekonomi

Under 2019 har studentkårens ekonomi varit stabil. Medlemsavgiften var 121 euro för grundexamensstuderande och 64 
euro för forskarstuderande. Avgiften för grundexamensstuderande innehåller en avgift på 57 euro som går oavkortat 
till Studenternas hälsovårdsstiftelse.

1.6 Kontakt med förvaltningen

Under första halva året har styrelsen haft en regelbunden kontakt med rektor Mikko Hupa samt förvaltningsdirektör 
Ulla Achrén bl.a. i form av rektorsluncher en gång i månaden. Under hösten har styrelsen träffat rektor Moira von 
Wright mindre regelbundet eftersom styrelseordförande Anna Oksanen suttit i rektors ledningsråd.

Styrelsen har träffat både den gamla ledningen och den nya ledningen på ÅA. På våren besökte styrelsen rektors led-
ningsgrupp en gång. Styrelsen träffade alla dekaner, vice rektorerna och rektor i Vasa minst en gång var. Under året 
träffade styrelsen även ÅA:s styrelseordförande Thomas Wilhelmsson.

Kontinuerlig kontakt i konkreta ärenden har hafts med förvaltningen.
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2 ÅAS 100

Året 2019 har varit ÅAS jubileumsår och hela verksamheten har genomsyrats av 100-års jubiléet. Jubileumsårets tema 
är “Kårgemenskap”. Under jubileumsåret ordnas seminarier gällande studentkårens historia, men även mer studen-
tikosa evenemang som t.ex. öppningskarneval och julfest. Det har också ordnats en medelinsamlingskampanj under 
jubileumsåret 2019. En jubileumsutställning fylld av saker som studentkåren och specialföreningar samlat på sig un-
der åren har även funnits i Åbo Akademis huvudbibliotek. En egen hemsida lanserades i september 2018 inför Jubi-
leumsåret. 

En mer omfattande rapport om jubileumsåret finns i ett dokument skrivet av jubileumskoordinator Kronlund. 

3 Intressebevakning och samhällspåverkan

Inom intressebevakningen har ÅAS samarbetat med studentrepresentanter och ämnesföreningarna samt universi-
tetets ledning och personal. Under första halvåret 2019 fortsatte de månatliga rektorsluncherna med kårstyrelsen, 
kårpersonalen, rektor och förvaltningsdirektören. Under hösten har SO Oksanen suttit i rektor Moira von Wrights 
ledningsråd och styrelsen har träffat rektor i samband med några rektorluncher. Kontinuerliga och givande träffar med 
personal och ledning på ÅA skedde under året med låg tröskel. Kontakten till ÅA:s förvaltning, både nya och gamla, 
fungerade bra under år 2019. Även kårpersonalens och styrelsens engagemang i olika arbetsgrupper inom ÅA och sam-
arbetssamfund har varit en viktig del av intressebevakningsarbetet.

ÅAS har aktivt följt med diskussioner och utredningar på alla verksamhetsområden och har genom att uttala sig fram-
fört sina medlemmars åsikter och intressen, både gentemot ÅA och andra aktörer som ÅAS samarbetat med. Under 
året har ÅAS aktivt deltagit i samhällsdebatten både kommunalt och nationellt. Året har präglats av frågorna kring 
SHVS utvidgning, riksdags- och EU-val samt välmående studenter. 

3.1 Kommunal påverkan

Under året har ÅAS aktivt deltagit aktivt i olika typer av kommunal påverkan på sina respektive verksamhetsorter.

I Åbo har ÅAS fört fram sina kommunalpolitiska strävanden och ambitioner med de övriga student- och studerandekå-
rerna i Åbo genom Grupp 40 000 samarbetet. Under året 2019 har samarbetet präglats mest av vårens val. Grupp 40 
000 har exempelvis träffat kommunala beslutsfattare och kandidater innan riksdagsvalet. 

I Åbo är ÅAS representerad i Studiestad Åbo, vilket är ett av de samarbetsformer som utarbetats sedan Åbo stad fått 
statsfinansiering för verksamheten. Målsättningen för arbetet är att Åbo ska vara Finlands bästa och hela Östersjöns 
mest inspirerande studiestad år 2025.

Hösten 2019 deltog ÅAS i verkställande av Europaforum i Åbo, ett diskussionstillfälle kring Europas framtid och 
EU-frågor. Hösten 2018 bildades föreningen Europa forum i Åbo r.f. med syfte att organisera och förverkliga ett årligen 
återkommande evenemang i samma anda. ÅAS fullmäktige beslöt på sitt möte 7/18 att studentkåren går med som 
grundande medlem. Patrick Schubert har i år suttit i Europaforums styrelse som ÅAS representant. 

I Vasa har ÅAS:s kommunala påverkan mot staden gjorts genom samarbetsorganisationen Opiskelijan Vaasa - Vasa 
Studerande (OVVS) r.f. OVVS är en takorganisation för student- och studerandekårerna i Vasa. 

3.2 Intressebevakning

3.2.1 Internationalisering

Likt tidigare år har ÅAS under år 2019 arbetat aktivt med frågor berörande internationalisering och internationella 
studerande. Under året har arbetet kretsat kring främjandet av internationella studerandes integration i studielivet, 
uppföljning av de införda terminsavgifterna för internationella magisterstuderanden med medföljande stipendiesys-
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tem och arrangerande av evenemang riktade till internationella studerande.

I samarbete med TYY och universitetens rekryteringsanställda på Arbetsforum och Rekry har ÅAS arrangerat ett 
“Working in Finland”-evenemang.  Under evenemangen fick studerandena bland annat ta del av presentationer om 
företagsamhet och rekryteringsprocesser i Finland. 

ÅAS har även i år deltagit i samarbetet kring Turku Gether tillsammans med de andra student- och studerandekårerna 
i Åbo. Projektet som började 2015, har som ändamål att ordna evenemang för internationella studeranden, så att de 
bättre kunde ta del av den finska kulturen och komma i kontakt med ortsbor.

Utöver dessa evenemang har ÅAS även i år arrangerat “Welcome Party” på våren för nya inkommande internationella 
studerande, i samarbete med de andra student- och studerandekårerna i Åbo. Därtill arrangerades under våren ett 
“Lost in Turku” stadsorienterings-evenemang i samarbete med Åbo stad och andra åboländska aktörer. Orienteringen 
riktade sig främst till internationella studeranden, och båda tillfällena var välbesökta. Det ordnades även ett semina-
rium för internationella studerande med prägel på finska traditioner och kultur. Efter seminariet ordnades det en  sitz 
på Kåren.

ÅAS har även bidragit till utbildningen av tutorer för både utbytesstuderande och internationella magisterstuderande, 
och likt tidigare år gett ut en guide för internationella studerande. I samband med detta ordnades också under hösten 
en pubkväll i Kårhuset riktad speciellt för internationella magisterstuderande och deras tutorer.

ÅAS producerade även en undersökning om varför allt färre väljer att åka på utbyte från ÅA. Orsakerna var flera och 
resultatet presenterades till personalen inom Internationella Ärenden vid ÅA.

Under hösten grundades en International Committee för internationella studeranden. Kommittens grundtanke var 
att ÅAS skulle få höra mera om hur vardagen för internationella studerande fungerar, samt en möjlighet för internatio-
nella studerande att ställa frågor och träffa ÅAS studentombud och styrelse. Tyvärr var intresset lågt och under 2019 
fanns det inte möjligheter att starta igång kommitten.

3.2.2 Språkpolitisk intressebevakning

Enligt universitetslagens 9 kap. 76 § ska Åbo Akademi ”särskilt tillgodose den svenskspråkiga befolkningens behov 
av utbildning och forskning samt i sin verksamhet beakta landets tvåspråkighet”. ÅAS arbetar ständigt för att upp-
märksamma svenska språkets ställning och för att bevaka svenskspråkiga studerandes intressen, så även under 2019. 
Språkfrågor lyftes fram speciellt till Finlands studentkårers förbund, Studenternas hälsovårdsstiftelse och Frank.

3.2.3 Terminsavgifter och avgiftsfri utbildning

I uppföljningen av införandet av terminsavifter för internationella magisterstuderande utanför EU/ESS-området har 
ÅAS samarbetat aktivt med FSF, Åbo Akademis ledning samt FUS anställda med ansvar för frågorna. Möjligheterna till 
stipendium för studerande som betalar terminsavgift vid ÅA är nationellt sett jämförelsevis goda. 

Under hösten blev diskussionen om ansökningsavgifter aktuell, och detta diskuterades bland annat under FSF höstse-
minarie. Senare under hösten blev det dock klart att ansökningsavgifter inte kommer införas.

3.3 Intressebevakning inom utbildning

3.3.1 Undervisningens och stödfunktionernas kvalitet

Intressebevakningen inom utbildning sker fortlöpande och handlar till stor grad om påverkning inom fakultetsråd och 
andra organ med studentrepresentation. Satsningar på att öka vardagskommunikationen till studerande har gjorts 
för att öka transparens och öka informationstillgänglighet. ÅAS har diskuterat ämnen som tillgänglighet i studierna 
och bl.a. har studentombud Lindblad intervjuats av Yle gällande ämnet. 

ÅAS har en aktiv kontakt med personal vid ÅA och för en kontinuerlig diskussion där undervisningsfrågor tas upp. ÅAS 
har även haft en kampanj för att lyfta upp vikten av tydliga kursbeskrivningar och vardagsinformation. God informa-
tion är lika viktigt som innehållsförteckningen på ett kexpaket - därför fick kampanjen namnet kexamination. 
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ÅAS höll utbildning för nyvalda studentrepresentanter, vars mandatperioder numera är läsårsvis. Utbildningen be-
stod i sin helhet av en allmän del, en del om fakulteternas ekonomi tillsammans med ÅA:s kontroller Reitti och en del 
tillsammans med ÅA:s ekonomichef Harkila om ÅA:s ekonomi samt UKM:s finansiering. 

För att visa uppskattning för anställda vid ÅA delade ÅAS ut rosor i den traditionsenliga “Ros istället för ris”-kampan-
jen i april. Styrelsen fick sammanlagt in hela 57 nomineringar och valde utgående från nomineringarna att dela ut 15 
rosor för anställda.

De som tilldelades rosor 2019 var:
 ● Jessica West, universitetslärare, organisation och ledning

 ● Laura Hellsten, universitetslärare, teologisk etik med religionsfilosofi

 ● Linda Nisula, informationsspecialist, Åbo Akademis bibliotek

 ● Marika Kivinen, universitetslärare, genusvetenskap

 ● Mikael von Numers, universitetslärare, miljöbiologi

 ● Pekka Lindqvist, universitetslärare, exegetik

 ● Johannes Brusila, professor, musikvetenskap

 ● Siv Sandberg, projektledare, samhällsvetenskap

 ● Sonja Grönblom, universitetslärare, nationalekonomi

 ● Tiina Saloranta-Simell, akademilektor, organisk kemi

 ● Jens Lax, personal i restaurang Alexander, Academill

 ● Johanna Hirvi, forskningsbiträde, småbarnspedagogik

 ● Pia Brännkärr, universitetslärare, textilslöjd

 ● Klas Backholm, universitetslärare, masskommunikation

 ● Farida Anwar, studerande vid doktorandprogrammet

3.4 Socialpolitisk intressebevakning

På den socialpolitiska sektorn har arbetet i allmänhet kretsat mycket kring riksdagsvalet, europavalet och Student-
hälsans utvidgning. ÅAS har deltagit i student- och studerandekårernas riksdagsvals- och europvalskampanj. Ett eve-
nemang extra värt att nämna var det nationella “Kökampanjen” vid riksdagsvalet, där studerande runt om i landet 
samlades utanför vallokaler och bildade en kö innan röstningen. Många deltog i ÅASs kö, och vi lyckades skapa den 
tredje längsta kön i landet. ÅAS ordnade även valdebatter både i Vasa och Åbo. I övrigt har ÅAS främst jobbat med 
att synliggöra valen för studerande och uppmuntra studerande att aktivt delta i både riksdagsvalet och europavalet. 
Bland annat gjordes en video om “Riksdagsvalet 101” där grunderna till riksdagsvalet förklarades. Videon fick väldigt 
stor spridning på sociala medier.

Studenthälsans utvidgning har även haft en stor roll i den socialpolitiska intressebevakningen under året. Arbetet 
med detta har främst gått via FSF, och ÅAS har jobbat på att hålla sig uppdaterade med vad som pågår och att föra 
vidare kunskapen till våra medlemmar. 

3.4.1 Utkomst

Studerandes utkomst har diskuterats flitigt i den allmänna samhällsdebatten då flera partier avgav löften inför riks-
dagsvalet om en socialskyddsreform under nästa regeringsperiod. Inom studentkårerna har frågan då varit i vilken 
utsträckning studerande kommer beröras av en möjlig reform. Flera partier föreslår någon form av basinkomst och 
FSF har starkt tagit ställning om att studerande också skall innefattas av den här basinkomsten för att trygga en säker 
utkomst för studerande där den största delen inte skall basera sig på lån. ÅAS har aktivt deltagit i diskussionen om att 
även studerande skall tryggas en skälig utkomst där studerande inte skall tvingas låna stora summor för att ha råd att 
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studera. 

Även studiestödets inkomstgränser har diskuterats aktivt i den allmänna samhällsdebatten, och under hösten blev 
det klart att studiestödets inkomstgränser kommer att höjas med 4,5 % från och med år 2021. 

3.4.2 Studenthälsan (SHVS)

Under verksamhetsåret har det blivit klart att Studenthälsan utvidgas för att från och med 2021 även innefatta yrkes-
högskolorna. Detta innebär en stor ökning i antalet användare av tjänsterna, och ÅAS har aktivt för fram att SHVS 
resurser även måste ökas i sådan grad att kvaliteten på den service studenthälsan erbjuder inte sjunker. ÅAS har även 
aktivt fört fram att SHVS även i framtiden måste måna om högsklassig service på finska, svenska och engelska.

I och med förändringen kommer FPA även att få helhetsansvaret över studenthälsan, och för studentkårerna innebär 
detta att studentkårerna inte längre bär ansvar för att uppbära studenthälsans avgifter. ÅAS har jobbat med att infor-
mera sina studerande om den informationen som i dagsläget finns tillgänglig om utvidgningen. 

3.4.3 Hälsoarbetsgrupperna i Åbo och Vasa

Under året har styrelsen representerats i hälsoarbetsgruppen i Åbo av Jannica Lindholm och i Vasa av  Ida Torsell. 
Grupperna har under året sammankommit regelbundet på båda orterna. I Vasa har mycket fokus legat på SHVS loka-
ler och deras tillstånd. Under mötena har även kösituationerna behandlas en hel del och studeranderespons. I Åbo har 
arbetet mycket fokuserat på näring, och SHVS bjöd även in Kårcaféerna till ett av mötena för att diskutera hur man kan 
uppmuntra studerande att äta studentlunch. En anna fråga som varit aktuell är studerandes psykiska välmående, och 
t.ex. Köerna till SHVS:s psykologer har diskuterats aktivt på mötena. 

3.4.4 Motion

Samarbetet med CampusSport har fortsatt även under år 2019 och användningsgraden av de tjänster som cam-
pussport erbjuder är hög och studerande är oftast nöjda med utbudet. En fråga som dock återigen diskuterats under 
året är motionsutbudet på svenska inom campussport. Situationen har förbättrats jämfört med tidigare år, men ännu 
upplever studerande att de pass som erbjuds på svenska inte riktigt motsvarar efterfrågan. Studerande har själv varit i 
kontakt med Campus Sport om detta och varit aktiva med att ge Feedback. Under våren deltog även styrelsemedlem-
marna Patrick Schubert och Jannica Lindholm i en visionsworkshop där Campus Sports framtid diskuterades. Även här 
poängterade ÅAS vikten med att erbjuda motion även på svenska och engelska. 

3.4.5 Boende

Under året har ÅAS varit representerat i Åbo studentbystiftelses (TYS) styrelse och delegation, Stiftelsen Vasa stu-
diebostäders (VOAS) delegation samt Svenska Lärarhögskolans bostadsstiftelses styrelse och delegation. I Åbo har 
staden gått in för att öka utbudet av studentbostäder år 2019 vilket ÅAS gläds över.

I Åbo har diskussionen kring boende år 2019 främst fokuserat på boende för internationella studerande och hur staden 
kan erbjuda internationella studerande bostäder för endast en kort period. Eftersom det hela tiden byggs fler student-
bostäder i Åbo har situationen blivit bättre.

En annan fråga som väckt diskussion kring studerandes boende är reformen där studerande idag tar del av det allmän-
na bostadsbidraget vilket lett till att par som bor tillsammans och där den ena parten jobbar och den andra studerar 
lett till problem eftersom inkomsterna räknas som gemensamma. Situationen är mycket orättvis för de studerande 
som förlorat på reformen. Därmed har efterfrågan på ettor ökat något eftersom det inte lönar sig att bo tillsammans 
med någon som jobbar och har inkomster. 

3.4.6 Jämlikhet

Under 2019 har ÅAS fortsatt att arbeta för att all verksamhet ska präglas av jämlikhet och jämställdhet. ÅAS har t.ex. 
deltagit i Pride-paraden i Åbo den 24.8. I början av året, i samband med specialföreningsutbildningarna i Åbo och 
Vasa, bjöds Ekvalitas jämstäldhetsexpert in för att hålla en session som handlade om hur man kan göra studielivet 
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mer inkluderande och förhindra trakasserier av olika slag. Sessionen var väldigt omtyckt av deltagarna. Även ÅAS 
jämlikhetsplan har uppdaterats.

Under 2019 har ÅAS utvecklat konceptet “Rådistutbildningen”, en utbildning för personer i specialförenignarna som 
jobbar på evenemang, som startades 2018. Under utbildningen diskuterades trakasserier utgående från filmer som 
Scenkonstutbildningen vid Novia i Jakobstad spelat in. Olivia Frank från ÅA deltog i utbildningen och fungerade som 
expert i diskussionerna. Förutom trakasserier diskuterades även första hjälpen och hur man kan agera i en situation då 
någon skadat sig under en fest. Detta tillägg till utbildningen fick väldigt positivt mottagande av deltagarna. 

Under verksamhetsåret har föreningsguiden Studieliv 2.0 som gjordes 2018 fortsatt att användas aktivt, och delats 
ut t.ex. På Rådistutbildingen och specialföreningsmässorna. Under året har det även utvecklats ett textbotten som 
klargör för tillgängligheten i Kåren. ÅAS har även infört kontaktpersoner vid evenemang och uppmanat föreningarna 
till samma. I övrigt har ÅAS även arbetat för trivsel och därmed följt FSF:s instruktioner för tryggare rum. 

3.5 FSF-träffar och -kontakt

Finland Studentkårers förbund arrangerade två större träffar för samtliga sektorer, inledande seminariet och höstse-
minariet. Den socialpolitiska och högskolepolitiska sektorn har utnyttjat möjligheten till AC-möten, och FSF via FB har 
haft frågetimme ungefär varannan vecka. Behovet till den tätare kontakten har orsakats av både studiestödsreformen 
och social- och hälsovårdsreformen.

ÅAS FSF-fadder Helmi Andersson besökte fullmäktigemöten en gång under året. I år hade ÅAS igen en kandidat, Anna 
Oksanen, uppställd till FSF styrelse, men tyvärr gick det inte vägen denna gång.

Studentkårernas ordförande och generalsekreterare har kallats till regelbundna träffar under året, ÅAS har deltagit 
aktivt i träffarna. Även de andra sektorerna har träffats både fysiskt och via elektroniska lösningar. 

ÅAS deltog i FSF:s arbetet inför och under riksdagsvalet och var bland annat med och verkställde studentrörelsens 
gemensamma valprogram.

3.6 Ställningstaganden och mediasynlighet 

Utlåtanden och uttalanden

 ● 31.01.2019 Åbo Akademis Studentkårs kommentarer gällande förslaget till påverkansstrategi för Nyyti r.f.

 ● 18.03.2019 Åbo Akademis Studentkårs kommentarer till ÅA 2030-strategin

 ● 05.04.2019 Åbo Akademis Studentkårs kommentarer till Campus Sports strategi 2025

 ● 17.04.2019 Uttalande om regeringens proposition till förslag till lag om ändring av studiestödslagen

 ● 28.05.2019 Utlåtande om förslag till ny instruktion för examination och bedömning för Åbo Akademi

 ● 17.09.2019 Beslut om utdelning av arvoden för studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltningsorgan

 ● 08.11.2019 Utlåtande om förslag till strategi för Åbo Akademi för 2021-2025

Pressmeddelanden

 ● 16.02.2019 Vi kräver studiefred!

 ● 16.02.2019 Vi firade vår 100:e årsfest

 ● 04.03.2019 Ronja Sandbacka är vår nya informatör

 ● 23.09.2019 Ny generalsekreterare och ny kommunikatör

 ● 25.09.2019 Ny ekonomiassistent vid ÅAS

 ● 27.09.2019 ÅAS nominerar Anna Oksanen till FSF:s styrelse!

 ● 02.10.2019 100 år av aktivism - 102 kandidater för det nya decenniet!
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 ● 17.07.2019 Inga tomma löften - nivåhöjning av studiepenningen!

 ● 28.11.2019 Avgiftsfri utbildning - en framtidsinvestering

 ● 05.12.2019 Matias Martelin vald till styrelseordförande 2020

ÅAS i media

 ● 22.1. “Universiteten: Ge oss ett entimmeståg!” , SO Oksanen, Svenska Yle

 ● 31.1. “Metallifestarin sopimus irtisanottiin yllättäen - vuokraisännän mukaan Turku Saatanalle -nimellä ei 
tekemistä päätöksen kanssa” , VD Häyry, IS

 ● 31.1. “Är nazikopplingar orsaken till avbokad festival på Kåren i Åbo? - vd kommenterar inte” , VD Häyry, ÅU

 ● 19.2. “Åbo Akademis studentkår firade sin 100:e årsfest” , ÅU

 ● 20.2. “ÅA:s Studentkår kräver studiefred!”, FO Sola, VBL

 ● 5.3 “Vargar, vaccinmotståndare och enhörningar samlades på Brändö”, styrelsemedlem Torsell, VBL

 ● 5.3. “Fysikerföreningen Quantum satsade på isberg och flöjtmusik - tog hem vinsten andra året i rad i Fast-
laskiainen i Åbo” , Svenska Yle

 ● 5.3. “Hundratals studerande åker pulka i Vårdbergsparken” , ÅU

 ● 6.3. “Kårkaféerna ska driva restaurang i ÅA - nybygget Aurum” , EDO Ojala & VD Häyry, ÅU

 ● 8.3. “Den finlandssvenska gemenskapen hemligheten bakom ett lyckligt liv? - ny undersökning visar att 
svenskspråkiga i Finland är nöjdare”, Svenska Yle

 ● 20.3. “Valdebatt på Kåren: Slopa företagsstöd, höj skatter för förmögna som Juha Sipilä och betrakta in-
vandringen som ett hot” , ÅU

 ● 4.4. “Studentkampanj vill locka ungdomar att rösta - kön till förhandsröstningen ringlade sig lång utanför 
Åbo stadsbibliotek” , ÅU

 ● 31.4 “Valborg började vid midnatt - Åbo Akademis Studentkår firar i traditionella tecken” SO Oksanen, HBL

 ● 1.5. “Valborg är vårens fest” , SO Oksanen, HBL

 ● 10.7. “Servicebranschen behöver sommarjobbande studerande för att hålla verksamheten flytande - “men 
lite ledighet ska alla få ha” “, SO Oksanen, HBL

 ● 27.8. “Ny generalsekreterare och kommunikatör för studenter” , VBL

 ● 12.9. “Kåren stänger sin Street Food Bar - söker företagare som vill hyra lokalen” , VD Häyry, ÅU

 ● 11.9. “Flest halarmärken vinner på Gulnäbbsakademin” , ÅU

 ● 29.8. “En ny våg av studerande har nått Åbo - “Det kommer att bli roligt, absolut” “, VBL

 ● 30.9. “Kårvalet är här igen - ny lista ska lyfta upp Vasa på agendan” , fullmäktigeledamot Grönholm, VBL

 ● 4.10. “Stort intresse för höstens kårval - “Så här många kandidater har vi inte haft på åtminstone tio år” “ , 
kårvalskoordinator Laakso, ÅU

 ● 31.10 “Studentföreningarna har fått nog - nu städar de upp i studielivet” , studentombud Lindblad, VBL

 ● 5.11. “ “Jag skrev uppgiften i en skrubb” - att ha dyslexi på universitetet betyder ständiga utmaningar” , 
studentombud Lindblad, Svenska Yle

 ● 7.11. “Julia Liewendahl och Annina Forsblom röstmagneter i Åbo Akademis Studentkårs fullmäktigeval” , 
Svenska Yle

 ● 7.11. “Julia Liewendahl kårvalets röstmagnet för andra gången - “Jag vill göra Vasas röst hörd” “ , VBL

 ● 7.11. “Kårvalet hade högsta valdeltagandet på hela 2000-talet” , ÅU

 ● 28.11. “Avgiftsfri utbildning är en framtidsinvestering” , SO Oksanen, ÅU
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 ● 2.12. “Utlänningar har möjligheter att studera gratis”, Svar på SO Oksanens insändare, ÅU

 ● 4.12. “Avgiftsfri utbildning tillhör alla” , SO Oksanen, ÅU

 ● 6.12. “För de unga som deltar i studentkårernas traditionella fantåg är självständighetsdagen en viktig hög-
tid” , ÅU

 ● 18.12 “Många Åbostuderande lider av ångest och depression - kan ta tre månader innan de får träffa en psy-
kolog vid Studenthälsan”, SO Oksanen, Svenska Yle

3.7 Inrikesverksamhet

3.7.1 Specialföreningar

Inom ÅAS finns 82 föreningar som är verksamma i Åbo och Vasa. 

3.7.1.1 Specialföreningar (Åbo)

I Åbo har specialföreningskontakten skett bland annat genom att ordna utbildningar på våren i februari och mars. ÅAS 
har även aktivt deltagit i evenemang som ordnats av föreningarna för att stärka kontakten till dem.  I gott samarbete 
med specialföreningarna har ÅAS och specialföreningarna ordnat traditionsenliga evenemangen Wappmiddag och 
Lilla Wappen på Kåren. Andra evenemang vi ordnat för och tillsammans med specialföreningarna är fantågen, speci-
alföreningsmässan och gulisakademin. 

3.7.1.2 Specialföreningar (Vasa)

I Vasa har ÅAS ordnat specialföreningsmässa, gulnäbbsakademi, specialföreningsutbildning och specialförenings-
träffar samt specialföreningsfrukostar för föreningsaktiva i Vasa.  Styrelsemedlemmarna har haft nära kontakt med 
specialföreningarna och aktivt gett sitt stöd där det funnits behov.

3.7.1.3 Utbildningar

Under året ordnades två utbildningstillfällen per verksamhetsort. Ena tillfället ordnades i samarbete med Ekvalita, 
som tangerade jämlikhet, och andra tillfället ordnades så att specialföreningarnas styrelser fick de verktyg de behöver 
för att klara av sina uppgifter. 

3.7.1.4 Specialförenings- och projektmedel

2019 har ÅAS delat ut specialföreningsmedel på 7000 euro.

Tyngpunkterna för 2019 var:

 ● Verksamhet som främjar välmående  

 ● Tvärvetenskapliga evenemang  

 ● Alkoholfria evenemang  

 ● Aktivt arbete mot diskriminering, trakasserier och övrig osakligt beteende

 ● Verksamhet som inkluderar internationella studerande  

 ● Verksamhet som främjar kårgemenskap

Projektmedel till ett värde av 2000 € delades ut till föreningars projekt. 

 ●  Projekt som främjar studerandes allmänbildning och samhällsengagemang  

 ● Projekt som främjar kårgemenskap  
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 ● Projekt som främjar studerandes kontakt till arbets- och näringslivet  

 ● Projekt som främjar hållbar utveckling 

 ● Projekt som främjar välmående  projekt som främjar föreningens verksamhet  

 ● Projekt som främjar ÅAS mål och verksamhet

3.7.2 Tutorverksamhet

ÅAS och tutorerna vid de olika enheterna har ett samarbete och ser till att nya studerande får information om bl.a. 
stödtjänster och evenemang under deras utbildningstillfälle. Studentkåren deltog vid utbytestutorutbildningstillfäl-
len samt internationella magister tutorutbildningstillfällen som ordnades i Åbo och Vasa av Åbo Akademi. Vid dessa 
tillfällen presenterades Studentkårens verksamhet.

I Vasa höll ÅAS tillsammans med tutorerna lågtröskelevenmanget Gulnäbbschill i Foajén för att förbättra kontakten 
mellan gulnäbbarna och ÅAS. 

3.8 Studenttraditioner

Welcome Party

ÅAS arrangerade tillsammans med TYY, TUO och Novium ett Welcome Party för alla inkommande utbytesstuderande i 
Åbo. Alla nya internationella studenter samt deras tutorer fick en fribiljett till festen. Biljettintäkterna fördelas kårerna 
emellan i enlighet med den rådande STYLA-modellen.

Fastlaskiainen

I Åbo ordnades traditionsenligt Fastlaskiainen på Vårdberget tillsammans med de övriga student-och studerandekå-
rerna i Åbo.

I Vasa har ÅAS varit med och ordnat Fastlaskiainen i samarbete med Novium och SSHV. Under dagen ordnades den 
traditionella pulkatävlingen samt dragkamp i Sundsparken. 

Valborg

I Åbo ordnades traditionell tillställning på Vårdberget i samarbete med studentkörerna Brahe Djäknar och Florakären 
samt YLE. Dessutom ordnades en Valborgsmiddag på Kåren tillsammans med fyra av ÅAS nationer.

I Vasa ordnade Vasa studerande r.f evenemang i Hovrättsparken i Vasa. Mösspåläggningen hölls traditionsenligt med 
tal vid topeliusstatyn.

Pyjamassitz med SSHV

Traditionsenligt arrangerade ÅAS och SSHV en ÅAS<3 SSHV sitz med temat pyjamasparty. Sitzen var i första hand 
riktad åt första årets studerande samt utisar från både ÅA och Hanken. Sitzen arrangerades på Fontana. 

Under året ordnade ÅAS tre fantåg i Åbo varav det första den 16.2 till Per Brahes minne, den andra på Valborgsmässo-
afton och den tredje på självständighetsdagen den 6.12. 

3.9 Gulnäbbsverksamhet

I Åbo och Vasa hade styrelsen en presentation om studentkårens verksamhet och service på introduktionsveckan för 
gulnäbbarna. I år spelade vi in en video som visades för gulisarna, detta var ett lyckat koncept. 

Gulnäbbsakademi har arrangerats både i Vasa och Åbo. 

I Vasa arrangerades Gulischill i Foajén som en gemensam start på studierna. Under kvällen arrangerades lekar. Eve-
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nemanget lockade mycket första årets studerande, utbytesstuderande och tutorer. ÅAS deltog aktivt under de olika 
specialföreningarnas Lär dig sitza-sitzer och höll program på dem i och med att vi inte längre ordnar denna sitz själva 
i Vasa. Vi arrangerade även Pyjamassitz tillsammans med SSHV som var riktad åt första årets studerande, tutorer och 
utbytesstuderande från både ÅA och Hanken. 

4 Företagssamarbeten

Företagssamarbeten tillkom år 2018 i verksamhetsplanen som ansvarsområden för styrelsen. Det har i första hand 
skett samarbete med Turku Business Region i form av ordnande av ett ¨Business Race¨ i Kuppisparken.

Studentkåren fortsatte under året att ge ut mediakort, sälja annonser i programblad till diverse evenemang, sälja an-
nonser på hemsidan och sälja annonser till Kårkalendern. 

5 Information

Med en aktiv närvaro på sociala media, där både sak och skoj har getts utrymme för att informera, engage-
ra och ibland underhålla, har ÅAS ökat antalet följare på Facebook till cirka 3600 och på Instagram till cirka 2200. 

  2019     2018  2017   2016   2015   2014
Facebook  3600     3300  3000   2400   2100   1600

Instagram  2200     1800  1500   1200   730    200

 
Inom intressebevakningskommunikation sammanställde kårkansliet sammandrag över den gångna veckan som 
publicerades på fredagar, i “veckans tre”.

För att uppmärksamma medlemmarna om deras rättigheter på ÅA, har ÅAS under året  utfört kampanjen “min rät-
tighet / my right”. Kampanjen har lyft upp rättigheter relaterade till studievardagen och grundat sig på akademins 
regelverk. Det har handlat om till exempel, tidsgränser för inlämningar, obligatorisk närvaro på kurs samt tentamens 
rättigheter. 

6 ÅAS medlemsservice

Till ÅAS uppgifter hör att erbjuda service till sina medlemmar och specialföreningar. Service erbjuds bland annat i form 
av medlemsförmåner, utbildning och rådgivning. Under år 2019 har studentkåren erbjudit olika former av service i Åbo 
och Vasa.

Startpaketslagret för utbytesstuderande har upprätthållits i Åbo gemensamt av ÅAS, TYY och Åbo Yrkeshögskola. I 
Vasa har startpaketslagret upprätthållits i samarbete med studerandekåren Novium.

Kansliservicen i Åbo och Vasa har innefattat bl.a. stöd för studentkortet Frank, läsårsdekaler, uthyrning av kårprylar 
och lokaler samt prylförsäljning.

ÅAS hyr också ut Marlirummet och bastu i Åbo och Havtornen i Vasa. De kan bokas och betalas via nätbutiken, precis 
som allt ÅAS har till försäljning. Dessutom har kårmedlemmar och specialföreningar möjlighet att använda utrymmen 
gratis i Havtornen och Kåren för möten.

Juridisk rådgivning har erbjudits samtliga kårmedlemmar i samarbete med de andra studentkårerna i Åbo. Till juristen 
kan man kunnat vända sig med allehanda juridiska problem berörande beskattning, arv, boende (t.ex. hyresavtal), 
anställning (t.ex. arbetskontrakt) m.m.

Studentprästen har varit anträffbar på kårkansliet i Åbo och i Vasa en gång i veckan. I Åbo har Mia Pusa och Tiina Hal-
likainen fungerat som studentpräster och i Vasa har Hanna Jern fungerat som studentpräst.
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7 Utmärkelser och stipendier

Vid årsfesten den 16 februari 2019 i Åbo utdelades följande förtjänsttecken och stipendier:

Brahevingar

Nr. 576  Jan-Erik Kress

Nr. 577 Jens Back

Nr. 578 Jacob Storbjörk

Nr. 579 Ina Laakso

Nr. 580 Nadja Vesterinen

Nr. 581 Ida-Maria Sola

Brahevingar med lyra

Nr. 122 Linda Lindholm 

Nr. 123 Petra Lindblad 

Nr. 124 Markus Heikkilä 

Nr. 125 Matias Dahlbäck  

Nr. 126 Ken Snellman  

Nr. 127 Anna Nylund

Nr. 128 Pontus Lindroos

Brahelyran

Nr. 43  Tommy Sandås 

Nr. 44 Monika Antikainen

Hedersmedlem

Ulrika Wolff-Knuts, kansler för Åbo Akademi 2014-2019

Styrelsenål

Nr. 95  Susanna Häyry

Nr. 96  Kim Kronlund

Nr. 97 Johanna Härus

Nr. 98  Sara Nordell

Nr. 99  Veera Julin

Nr. 100 Ida-Maria Sola 

Nr. 101 Annika Ojala

Nr. 102  Patrick Schubert
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Nr. 103  Anna Oksanen

Nr. 104  Oliver Back

Nr. 105  Jannica Lindholm

Nr. 106  Ida Torsell

Kamratskapspris ur Jägarkapten Paul Wallenius Minnesfond

Cecilia Juuti

Jeremy Nyman

Carolina Söderqvist

Otto Väärä

Senator Julius Nummelins Statsvetenskapliga pris

Rosanna Blomster för hennes avhandling pro gradu med rubriken ”Demokratiska innovationer - En demokratisk räddning 
eller ytterligare problem?”.

Jonas Kujanpää för hans avhandling pro gradu med rubriken ”Utveckling av avfallsmarknaden - En fallstudie mellan Sve-
rige och Finland med fokus på materialåtervinning”.

Hedvig Sandell hennes avhandling pro gradu med rubriken ”Minskat regeringsförtroende eller ökat samhälleligt missnöje? 
En statistisk analys över vad Turkiets minskade stöd för ett EU-medlemskap beror på”.

Under våren 2019 delades även följande stipendier ut:

Stipendium ur Magnus Karlssons minnesfond (delas ut för sista gången)

Niklas Grönholm
Benjamin Paulsson

Stipendium ur Makarna Agneta och Carl-Erik Olins minnesfond

Johnny Långstedt (FHPT, Religion) för avhandlingen Diversity and Management: Implications of value diversity for busi-
nesses, 6 månader

Elisabeth Nordenswan (FHPT,Psykologi) för avhandlingen Intergenerational Executive Functioning and Maternal Stress, 
Depression and Anxiety, 6 månader

Sofia Wanström (FHPT, Folkloristik) för avhandlingen Då dammen brast: narrativ analys av berättelser om sexuella över-
grepp, 9 månader
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8 Tal

8.1 SO Oksanens tal på Alumni middagen 26.1.2019

Ärade alumner och festdeltagare,

Det gläder mig oerhört mycket att se så många på plats som fortfarande känner en tillhörighet för studentkåren och 
det är fint att se att det finns en gemenskap även bland utexaminerade. Många av er som sitter här idag är gamla kå-
raktiva, och hur kliché det än låter, så vill jag till en början tacka var och en av er eftersom Åbo Akademis studentkår 
inte skulle vara den samma idag utan ert bidragande. 

Temat för jubileumsåret är gemenskap, kårgemenskap. Jubileumsåret för med sig många tillfällen att träffa gamla 
studiekompisar, men där det även finns utrymme för att stärka gemenskapen bland studerande och alumner. Vi skall 
minnas vad som finns i bakgrunden för att vi skall kunna fira detta jubileumsår, men samtidigt alltid blicka framåt. 

En del av er deltog eventuellt i öppningskarnevalen igår medan många av er säkert ser framemot Åbo Akademis Stu-
dentkårs 100-års jubileumsårsfest, då vi igen kommer att fylla denna festsal efter banketten. 

Den 6 februari, för hundra år sedan, uppmanade Åbo Akademis första rektor Edvard Westermarck studenterna att 
grunda Åbo Akademis studentkår. Nu, 100 år senare sammankallar vår nuvarande rektor Mikko Hupa studenterna till 
ett allmänt möte för att minnas och fira denna betydelsefulla dag. 

Även fullmäktiges jubileumsmiddag kommer att ordnas i Vasa under årsfestveckan. Utöver dessa jubileumsevene-
mang kommer studentkåren naturligtvis ordna Fastlaskiainen och vappfirandet på vårdberget. I år kommer vi även 
återuppliva en gammal tradition, nämligen Första-maj lunchen som ordnas på Kåren. Jubileumsåret är fullt av varie-
rande evenemang som säkerställer att det finns något för alla. 

För att inte dra ut på detta tal så vill jag önska er en gemytlig kväll! Sjung! Skratta! Umgås! Njut av kvällen! Välkomna 
att fira studentkårens fantastiska 100 år. Tack för mig! Skål!

8.2 SO Oksanens tal på möte med rektor 6.2.2019

Ärade rektor och bästa lyssnare,

Jag vill börja med att citera min kära företrädare Ina Laakso, som sade följande vis på ÅA100 avslutningsfesten i Vasa: 
”Ingen studentkår utan universitet – inget universitet utan studeranden.” För hundra år sedan samlades studenterna 
för att grunda det som vi idag känner som Åbo Akademis Studentkår. Redan då fanns det ett intresse från universite-
tets sida att engagera sina studeranden i beslutfattandet, och samtidigt skapa samhällspåverkare. I hundra år har det 
funnits en vilja i vår studentkår att påverka studieomgivningen både lokalt och nationellt. I hundra år har det funnits 
mod, kunskap och en iver för att skapa en bättre studievardag, tillsammans med vårt kära universitet.

Vi studeranden vid Åbo Akademi får känna oss lyckligt lottade eftersom kontakten med universitet är så väl fungeran-
de. Den högsta ledningen gör gärna plats i kalendern för att träffa oss studeranden då vi har nåt på hjärtat. Våra stu-
dentrepresentanter är fullvärdiga medlemmar i de olika beslutsfattande organen. Vi studerande har alltid möjligheten 
att tycka till, ifrågasätta och komma med egna förslag. Det är inte enbart tack vare våra höga röster som vi hörs, utan 
ett stort tack ska gå till universitet som lyssnar. Vårt Åbo Akademi har ett genuint intresse för sina studerandes åsikter.

Vi ska inte ta dessa saker förgivet – de är inga självklarheter.  Studeranden på andra universitet har inte nödvändigtvis 
en lika stor möjlighet att påverka eller få sina röster hörda, så som vi har vid Åbo Akademi. Tillsammans fattar vi bättre 
beslut. Vi fattar de beslut som påverkar de framtida generationernas studievardag och därför är det viktigt att vi fattar 
beslut som är väl genomtänkta och långsiktiga. Vårt tajta samarbete har fört oss hit, hundra år sedan det nya Åbo 
Akademi såg dagens ljus, med studentkåren tätt därefter. Vi är båda århundradet gamla nu, och fortfarande hyser vi 
intresse och respekt för varandra åsikter.

Temat för studentkårens jubileumsår är kårgemenskap, men enligt mig kan, och ska, vi också bekräfta den gemenskap 
som existerar bland studeranden och personalen på vårt universitet. Gemenskapen är vår styrka, och vi måste se till 
att den existerar även i framtiden, så att kommande generationer kan ha en lika god relation till universitetet som vi 
har idag. Och så att studentkåren även i fortsättningen kan träffa rektor, diskutera problem och deras lösningar, och 
spela ”looping louie” på blodigt allvar.

Tack!
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8.3 SO Oksanen tal till Per Brahe 16.2.2019

Ärade Greve Per Brahe!

För 379 år sedan bestämde Ni att Finland behöver ett universitet. Vårt kära Åbo har varit en universitetsstad sedan 
1640, då den Kungliga Akademin grundades på Ert initiativ. Era gärningar uppskattas av studenterna än idag, och 
detta firar vi årligen med att uppvakta Er födelsedag med ett långt tåg av fanor, ett välskrivet tal och en krans som bär 
era, och våra, färger.

Kransen pryds i år med orden; “Pro sapientia et laetitia” - För kunskap och glädje. Universitetens främsta syfte är att 
utbilda unga till kritiskt tänkande, och förbereda dem inför framtidens utmaningar. Utbildning är en satsning på ung-
domen och på allas vår framtid. Kunniga studenter har alla förutsättningar att klara sig i samhället. Kunniga studenter 
har dessutom alla förutsättningar att göra vårt samhälle bättre. Kunniga studenter är oss alla till glädje.

På Er tid hade inte alla samma möjligheter som vi studeranden har idag. Vi kan glädjas över att alla idag får studera 
och utveckla sig själva, införskaffa och skapa ny kunskap. Men vi skymtar ändå några orosmoln på horisonten. Emot 
oss kommer en ny statlig finansieringsmodell som missgynnar studeranden och universiteten. Åbo Akademi och dess 
studenter drabbas som ett kollektiv. Vi misströstar ändå inte. Vi kommer att möta många utmaningar på vägen, och vi 
kommer att ständigt fortsätta kämpa för en bättre framtid, precis som Ni bästa greve, gjorde för nästan 400 år sedan. 

Vi hoppas att Ni känner stolthet för oss studenter som står här vid Era fötter idag. Vi hoppas Ni framförallt känner 
stolthet för vår studentkår, som fyller ärofyllda 100 år i år. I lika många år har vi studenter uppvaktat Er. Just idag vill 
vi dela vår glädje över detta fantastiska jubileumsår med Er, samtidigt som vi gläds över Er kommande födelsedag. 
Vi hoppas att studenterna efter oss, i minst 100 år, fortsätter uppvakta Er här i Er egen park, där ni står alltjämt väl 
tillfreds i all Er värdighet.

Gratulerar ärade Per Brahe på Er födelsedag! 

8.4 SO Oksanens tal på Åbo Akademis Studentkårs C Solenn Akt 16.2.2019

Ärade Kansler, Rektor, Kurator, bästa hedersgäster, studenter, bästa festdeltagare,

Det gläder mig enormt att se så många här i vårt kårhus denna minnesvärda kväll, som jag tror kommer bli rent ma-
gisk. Hjärtligt välkomna till Åbo Akademis Studentkårs 100-års jubileumsårsfest!

Som så många gånger förut fick jag senast i veckan frågan; Ja vad gör ni på studentkåren egentligen? Frågan ställdes 
av en vän som också studerar på Åbo Akademi. Efter att ha rabblat upp den vanliga radiramsan om allt från intresse-
bevakning till utdelningen av dekalerna till studiekorten, så ställde jag mig själv samma fråga. Vad är det vi egentligen 
gör, vart vill vi komma med vår verksamhet, vad vill vi förändra?

Studentkåren bör vara en vägledare. Studentkåren bör visa gott exempel och stötta specialföreningarna till mer jämlik, 
hållbar och inkluderande verksamhet. Studentkåren skall fungera som alla studerandes röst i beslutfattande organ på 
akademin och aktivt lobba för en bättre studievardag. Studentkåren skall stå i spetsen av den kraftfulla studentrörel-
sen som kräver bättre finansiering åt universiteten och aktivt arbete mot klimatförändringen. Studentkåren skall sikta 
högt och arbeta nationellt samtidigt som ett av våra främsta mål är att finnas nära till för alla våra kårmedlemmar.

Titta omkring er. Vem ser vi med oss i denna sal? Jo, de studeranden som befinner sig här idag är de som är mest aktiva. 
De studeranden som tagit sig an ett stort ansvar, som syns och hörs överallt och framförallt de studeranden som har 
modet i sig. Men det finns så många studeranden som känner ensamhet och som inte vågar ta steget till ett aktivt 
studieliv, det studielivet som är oss så kärt och där vi skapar kontakter som håller livet ut. 

Vi har ett stort ansvar att vara mer inkluderande, mer närvarande för alla. En av studentkårens främsta styrkor är 
mängden specialföreningar som garantera att det finns något för de flesta, men inte för alla. Utan dessa föreningar 
skulle studielivet vara betydligt tristare, samtidigt som många inte skulle erhålla de färdigheter och den personliga ut-
veckling som föreningsaktivitet för med sig. Vårt arbete att inkludera är långt ifrån över, det kommer aldrig vara över, 
men genom att i fortsättningen jobba aktivt för ett inkluderande studieliv, en inkluderande kår och ett inkluderande 
universitet för alla, utvecklas vi och frodas.

En studentkår som är mer jämlik, inkluderande och en vägledare låter väldigt fint och ser bra ut i en strategi, men 
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dessa skall verkligen inte endast förbli vackra ord på ett papper. De skall konkretiseras. De skall förverkligas. 

Så när jag nästa gång får frågan; Ja vad gör studentkåren egentligen? Ja då vill jag stolt kunna svara att vi agerar väg-
ledare. Vi arbetar aktivt mot en bättre studievardag, men samtidigt en bättre framtid. Vi har en hållbar verksamhet 
och diskuterar aktivt klimatfrågor. Vi har en öppen dialog med våra underbara specialföreningar, för att kunna hjälpa 
till men också ta emot goda råd av dem. Vi är inte rädda att ta ställning till de svåra samhällsdebatterna då det behövs. 
Eller fast vi skulle vara rädda, så hittar vi modet tillsammans. Det är gemenskapen som gör oss starkare. Kårgemen-
skapen.

Slutligen vill jag tacka årsfestkommittén och framförallt årsfestmarskalk Jeremy Nyman för ett fantastiskt arbete. Det 
är definitivt ingen lätt uppgift att ordna en jubileumsårsfest. Jag vill ytterligare rikta ett stort tack till vår jubileumsko-
ordinator Kim Kronlund, som ser till att vårt jubileumsår blir det bäst möjliga. 

Kära festpublik, återigen hjärtligt välkomna till Åbo Akademis Studentkårs 100års-jubileumsfest! Låt oss fira vår fan-
tastiska studentkår i det bästa möjliga sällskapet, låt kårgemenskapen synas. Låt oss göra denna kväll oförglömlig. 
Tack!

8.5 SO Oksanens tal på Vårdberget 30.4.2019

Bästa Studenter,

Våren är återigen här och hoppet om en lysande framtid är starkare än någonsin.

Åbo Akademis Studentkår firar 100 år. 100 år av gemenskap men också hundra år av mod, vilja och engagerade studen-
ter som fört och fortsätter föra samhället framåt. Gemenskapen spelar en stor roll här, känslan av att vara en del av 
något större, att vara en del av den skaran som bygger Finlands framtid. 

Lika säkert som våren följer vintern, kommer en stabil finansiering för utbildning att följas av ett samhälle med en 
ljusare framtid och större välfärd. Utbildning tryggar en stabil samhällsutveckling mot den lysande framtiden. Därför 
är finansiering av universiteten en investering i framtiden. Efter en lång period av nedskärningar är vårt budskap till 
den nya regeringen väldigt tydlig; utbildningens och vetenskapens finansiering bör förbättras för att trygga allas vår 
ljusa framtid.

Ett starkt samhälle är ett samhälle där dess medlemmar kan stöda varandra. Ett samhälle där man förstår individer-
nas olikheter, och oberoende behandlar alla jämlikt. Jag vill se ett samhälle där vi investerar i gemenskap. Gemenska-
pen som också är kärnan i vår kära hundraåriga Studentkår. Och idag hjälps vi åt att bygga upp och utveckla denna 
gemenskap, här på Vårdberget. Vappfirandet är som bäst när det sker tillsammans med alla andra.

Tillsammans kan vi nu fira Valborg, och jag hoppas vi också kan fira Gemenskap, och oavsett vad väder och vind må 
säga om den närmaste framtiden så kan vi också fira att Våren äntligen är här.

På Åbo Akademis Studentkårs vägnar vill jag önska er en riktigt skön Valborg!

8.6 Talet till Liljan av fullmäktiges första viceordförande Nyström 30.4.2019

Bästa studenter, kära Lilja

Våren är äntligen här. Med våren kommer förändring. Snön smälter och istället får vi njuta av allt varmare dagar och 
ljusare kvällar. Studierna byts ut till arbete och för de mer lyckligt lottade av oss, semester. 

All förändring som kommer denna vår är dock inte lika snabbt över som den finska sommaren vanligtvis är. Föränd-
ringen som sker i vår är även långvarig.

I år har vi valt en ny riksdag, dessutom ska det nya europaparlamentet snart väljas. Den förändringen som sker nu 
kommer påverka vår framtid. I ett hurdant Finland och hurdant Europa kommer vi leva resten av våra liv? 

Jag hoppas på att besluten som görs nu är fattade på basis av vetenskap. Jag hoppas på att de ungas röster hörs och 
att vår framtid tas I beaktande. Jag hoppas på att flera unga engagerar sig i de frågor som de anser är viktiga och jag 
hoppas på att vi tillsammans kan arbeta för att skapa framtidens Finland. 

Att hoppas är dock inte tillräckligt. Därför vill jag uppmana varenda en av er att stå upp för det ni tror på. Stå upp för 
de ungas röst, stå upp för ett Finland och Europa som ni kan vara stolta över. Stå upp för vetenskapen och stå upp för 
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vår framtid.

Med dessa ord vill jag på Åbo Akademis Studentkårs vägnar önska er alla en glad Valborg och en otrolig sommar. Vi 
ses i vimlet.

8.7 SO Oksanens tal på inskriptionen 4.9 och 5.9.2019
Bästa kansler, rektor, rektor emeritus, vicerektorer, Vasa rektor, studenter, vänner, bästa deltagare,

Det blåser nya vindar på Åbo Akademi och i universitetsvärlden och man kan inte undgå att ställa sig frågan: Vad är vår 
riktning? Det finns starka krafter som driver Akademin framåt, inte minst vår nya rektor som redan imponerat mig och 
många andra med sin drivkraft, sitt nytänk och sitt synnerligen positiva och inkluderande synsätt vad gäller studenter. 
Det känns underbart att den fantastiska relationen mellan studenterna och Akademins ledning, som byggdes upp 
under Mikko Hupas tid, nu får fortsättning med dig Moira och resten av rektoratet.

Om vi vill skapa ett universitet som verkligen blickar mot framtiden så måste vi tänka i nya banor och förstå att vi inte 
endast kan mäta excellens i examina och prestationer. Framtidens Åbo Akademi skall lösa internationella problem och 
ständigt sträva till att förbättra vårt samhälle. För att hitta lösningar behöver vi tvärvetenskaplighet och hela samfun-
dets aktiva deltagande. Att ge studenterna möjligheten att påverka sin omgivning och utbildning är i nyckelposition 
då vi söker aktivt engagemang i formandet av den rätta riktningen. Sanningen är att vi själva har makt över vår utveck-
ling, men den måste även innehålla självreflektion och utrymme för korrigering.

Studentkåren har bidragit med aktivt studentengagemang i redan etthundra år. Åbo Akademi stöder studentenga-
gemang och studentpåverkan, vackert så, eftersom vi här bygger upp framtidens samhällspåverkare. Universitetet 
behöver dra nytta av sina studenter – det är ju vi som är experter på hur det är att vara studerande idag. Studenter har 
inkluderats i processen för att utforma den nya strategin och därmed påverkat universitetets framtida riktning. Stu-
dentrepresentation finns i fakultetsråd, Universitetskollegiet, styrelsen och nu även i rektors ledningsråd. Det som vi 
hört i rektors tal idag är inte endast vackra ord utan det är tydligt att det finns ett genuint intresse från universitetets 
sida att inkludera studenter och höra våra åsikter.

Vi har inte endast en ny ledning, utan också nya studenter som valt att börja studera på Åbo Akademi. Hjärtligt väl-
komna och grattis till ett utmärkt val! Ni kommer möta många utmaningar under åren, så som man gör i livet, men det 
är inte utan orsak som studietiden ofta talas om som den bästa tiden i ens liv. Engagera er i föreningar, i Studentkåren 
och i andra förtroendeuppdrag – det är via dem man hittar vänner för livet och där man skaffar sig färdigheter man inte 
kan erhålla via studier.

Framtiden kan ofta kännas lite skrämmande samtidigt som man har tusen olika möjligheter inför morgondagen. Själv 
ser jag morgondagens osäkerhet som möjligheternas oas, trots att jag motiveras av starka visioner och tydliga mål – 
den klara riktningen. Jag tror att många kan känna igen sig i detta. Osäkerheten är speciellt närvarande då man som 
ny studerande tar första steget in i universitetslivet och allt det nya som det för med sig. Studentkårens önskan är att 
resurser riktas till ökat stöd och god handledning – ingen ska behöva känna sig ensam, borttappad eller bortglömd.

I expect Åbo Akademi University to be the place where we understand the differences between individuals, but where 
we still treat everyone as equals. A strong university where we can support and learn from each other and invest in 
togetherness. I also want to welcome our international students to the university. All of you have a story to tell and 
we can learn a lot by just listening. Our society works better when everyone can be involved and everybody’s talents 
are acknowledged.

I hundra år har Studentkåren aktivt påverkat sin omgivning, inom universitetet, lokalt och nationellt. Studentpåver-
kans roll i de olika beslutfattande organen är betydelsefull och ger mervärde för både universitetet och för individen. 
Genom att stöda studenterna, stärker vi också universitetet i sin helhet. Så då universitetet står inför svåra vägval, så 
är det bara att fråga oss studenter. I alla processer är det väl klokast att fråga de sakkunniga?

Tack!



THE STUDENT UNION OF ÅBO AKADEMI UNIVERSITY
ÅBO AK ADEMIS STUDENTKÅR

18

8.8 Styrelsemedlem Back’s tal till språkcentrets jubileumsseminarium 1.11.2019

Bästa publik.

Jag vill börja med att gratulera språkcentret på ert 30 års jubileum, det är en ansenlig mängd år där ni lyckats bygga 
upp en accepterande miljö av språkstudier, studier som stöds av moderna samarbeten och av kunnig och väl bemö-
tande personal. 

Varje studerande har en egen uppfattning om sina språkstudier vid Åbo Akademi, den baserar sig på förkunskaper, 
attityd, vänner, och vilja. Att få en gemensam bild att presentera är en uppgift lättare sagd än gjord.

Språkstudierna är inte helt som andra ämnen, språkinlärningen kräver sina egna metoder, uppgifter och talövningar 
och mer. 

Dessa då ofta obligatoriska undervisningstillfällen, kan för en studerande, kännas kanske rentav onödiga. Tillfällen 
där en stor del av tiden går ut på att fylla i uppgifter, något många gärna skulle göra hemma, den tid man själv valt 
att göra de, då man känner sig motiverad. Eller då det känns som man har en till exempel, “bra finskadag”. Ni vet, En 
såndär dag där man känner alla ord och stavelser faller rätt från första början.  För det är något många vänner sagt, 
man har bra och dåliga finskadagar. Man vet det kommer bli en dålig sådan, då man börjar med Tärve... 

Den stora bilden, med språkinlärningen, kan helt enkelt vara svår att se då man sitter en torsdag eftermiddag och 
desperat sörplar kaffe.

Kommunikation, är då som alltid, den största hjälpmedlet, en vardagskommunikation om förväntningar, om vad som 
komma skall, om den större helheten, att det finns en orsak till grammatiska ifyllningsuppgifter framom fler talöv-
ningar.

Med kommunikation kommer också marknadsföring, speciellt om de ovärderliga stödresurser ni erbjuder, skrivstödet 
framom språkgransking av färdig text, det både förbättrar slutresultatet, och skapar mindre huvudbry för studerande, 
personal och handledare. Det skapar trygghet. Ni skapar trygghet.

Detta gäller speciellt kommunikationen centret och ämnena emellan, det är bra med akademisk framställning under 
övningsuppsatser, för att stöda avhandlingsskrivandet. Det är En Trygghet.

En trygg och accepterande miljö är en i min uppfattning central del av lärande, en miljö där varje studerande kan känna 
sig trygg oberoende grammatiska förkunskaper eller talförmåga. 

Så långt har ni kommit.

Om jag som idag studentrepresentant får efterlysa något i språkstudierna, kan vi alltså önska en jämlikare nivå, i brist 
på bättre ord. De fem studiepoäng som idag ges kan kännas orimligt mycket med tanke på arbetsbördan i andra kur-
ser med samma antal studiepoäng. En kanske rättvisare nivå med tanke på att den möjligt orättvisa arbetsbörda, det 
beror så mycket på ens förkunskaper. Erfarenheterna från tidigare varierar, inte alla studerande har en gymnasiebak-
grund, inte alla har stödet hemifrån, inte alla har haft behovet att lära sig.

Det är bra att många kurser nu har klara instruktioner för kompletterande övningar. Det är bra att akademisk fram-
ställning är skräddarsydd så att olika ämnen och linjer får det stöd och de verktyg de behöver för sitt vetenskapliga 
skrivande, men det är också bra att man kan få byta ut sessioner man annars missar och gå med en annan grupp.

Det är givetvis en självklarhet att all verksamhet inte kan skräddarsys efter varje enskild individs kunskapsnivå, men 
Bättre att kommunicera om hur och varför. Att Samarbeta, man kan alltid, och bör alltid sträva efter att utveckla all 
verksamhet, inget inom det akademiska är klart.

En av språkcentrets största styrkor i min åsikt är Era tandemprojekt , de är projekt i tiden, ett överskridande av univer-
sitetsgränserna där studerande får alla förutsättningar att utveckla sin egen förmåga i det andra inhemska språket, i 
ett förlåtande forum där majoriteten deltagare är på en liknande nivå, goda förutsättningar så länge man som stude-
rande har modet och viljan att se det som den fördel det är. För att lyckas med sådana samarbetsprogram krävs det 
just en viss nivå vilja. Från alla parter. Och en hel del engagemang, från er.

De av er som medverkade på ÅA100 festen i slutet av förra året har kanske hört mig prata om när studenter hörs, någon 
kunde påstå språkcentret lyssnade då, men mer tror jag mer på att det är den allmänna opinionen att studenternas 
röster behöver höras, och att ni vill höra dem, så har jag, och många andra upplevt interaktioner med centrets perso-
nal. i våras valdes en ny språklärare. Och studenternas representant fick aktivt vara med i utbildningsprovet. Och ge 
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sina synpunkter om vem som då kändes lämpligast.

Språk är en styrka, en styrka alla borde se och välja att utveckla. Alla borde läsa mer språk, studerande borde ta både 
mer språkkurser och åka på praktik och utbytesstudier i allt högre grad, att lära sig ett nytt språk är också att lära sig 
om en ny kultur. det är något många utexaminerade tagit upp som saker de borde gjort under sin studietid.

30 år ses som vissa som en rätt så mogen ålder, åtminstone närmar det sig en sådan. Men i en organisation som er är 
30 år dynamisk och utvecklande, i konstant förbättring. Tack för det engagemang lärarare och personal har, ni skapar 
trygghet. 

Tack

9 ÅAS 2019

Fullmäktige

ÅAS fullmäktige för perioden 1.1.2018-31.12.2019 valdes av kårmedlemmarna vid fullmäktigevalet i november 2017.

Under år 2019 bestod fullmäktige av grupperingarna De Rättvisa, DRV (9 mandat), Liberala studerande i Åbo, LSKÅ (8 
mandat), MK-listan, MK-L (5 mandat), LSK Vasa, LSKV (3 mandat), Åbo Gröna Vänster, ÅGV (1 mandat) och Åbo Soci-
aldemokratiska Studerande, ÅSS (1 mandat). 

Fullmäktigeledamöterna 2019 var:

 ● Alfthan, Jessica (MK-L)  - Befriades möte 07/19 för resten av mandatperioden

 ● Back, Isabelle (LSKV)

 ● Back, Jens (DRV)

 ● Behm, Rebecka (MK-L)  - Befriad våren 2019

 ● Berglund, Ville (LSKÅ)

 ● Von Bonsdorff, Sara (LSKÅ)

 ● Diljaj, Elisabeth (ÅSS)

 ● Eriksson, Anna (LSKÅ)

 ● Evers, Mathilda (MK-L)

 ● Fellman, Rosanna (ÅGV)

 ● Glantz, Julia (LSKÅ)

 ● Grönholm, Niklas (LSKV)

 ● Heimberg, Unna (LSKÅ)

 ● Hertzberg, Tyko (LSKÅ)

 ● Holmström, Matilda (LSKÅ)

 ● Hurskainen, Julia (DRV)

 ● af Hällström, Peter (DRV)

 ● Höckerstedt, Elis (MK-L)

 ● Jern Sofia (LSKÅ)

 ● Johansson, Kalle (MK-L)

 ● Järnefelt, Elisabeth (DRV)

 ● Kaski, Christina (MK-L)
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 ● Kippola, Tommi (DRV)

 ● Laakso, Ina (LSKÅ) 

 ● Lindevall, Sofia (MK-L)

 ● Lindroos, Minka (LSKÅ)

 ● Lindroos, Pontus (DRV)

 ● Lindström, Meri (MK-L)

 ● Liewendahl, Julia (LSKV)

 ● Malla, Jasmine (DRV)

 ● Mountassir, Omar (LSKÅ)

 ● Nielsen, Jessica (DRV) - Befriades möte 04/18 för resten av mandatperioden

 ● Nousiainen, Nicole (DRV)  - Befriad våren 2019

 ● Nyström, Jonathan (MK-L)

 ● Ojala, Annika (MK-L) - Invald till ekonomidirektionen på möte 01/19

 ● Pajoslahti, Andreas (DRV)

 ● Portin, Niclas (LSKV)

 ● Printz, Richard (DRV) - Invald till ekonomidirektionen på möte 05/18

 ● Reipsar, Andreas (DRV)  - Invald till ekonomidirektionen på möte 01/19

 ● Rosenqvist, Sonja (LSKÅ)

 ● Rönnblad, Alexander (LSKÅ)

 ● Schubert, Patrick (DRV) - Invald till kårstyrelsen på möte 01/19

 ● Selänniemi, Ada (DRV) - Utexaminerad våren 2018

 ● Sigfrids, Frida (LSKÅ)

 ● Sjöblom, Mathias (LSKÅ)

 ● Sopenlehto, Severi (MK-L) - Inte närvaroanmäld

 ● Storbjörk, Jacob (ÅSS) - Befriades möte 06/19 för resten av mandatperioden

 ● Storbjörk, Ursula (ÅSS) - Befriades möte 07/19 för resten av mandatperioden

 ● Streng, Rebecka (LSKV)

 ● Ståhl, Henrik (DRV)

 ● Systä, Kati (DRV)

 ● Sola, Ida-Maria (DRV)

 ● Vesterinen, Nadja (LSKÅ)

 ● Vidlund, Elin (MK-L) - Befriad våren 2019

 ● Villanen, Frans (DRV)

 ● Westerlund, Simon (DRV)

 ● Wicklund, Jesper (MK-L)

 ● Wikman, Calle (LSÅ)

 ● Wikström, Jonatan (ÅSS) - Befriad våren 2019

 ● Östberg, Valter (ÅGV)
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Under året verkade följande personer inom ÅAS organ:

Fullmäktiges presidium

 ● Fullmäktigeordförande: Ida-Maria Sola

 ● Första vice ordförande: Jonathan Nyström

 ● Andra vice ordförande: Frans Villanen

ÅAS styrelse

 ● Styrelseordförande: Anna Oksanen

 ● Vice styrelseordförande: Patrick Schubert

 ● Styrelsemedlem: Sara Nordell

 ● Styrelsemedlem: Veera Julin

 ● Styrelsemedlem: Jannica Lindholm

 ● Styrelsemedlem: Ida Torsell

 ● Styrelsemedlem: Oliver Back

Ekonomidirektionen

 ● Annika Ojala, ordförande 

 ● Richard Printz, vice ordförande

 ● Andreas Reipsar, medlem

 ● Rachel Nygård-Taxell, expertmedlem

 ● Jarkko Kaplin, expertmedlem

 ● Tommy Sandås, expertmedlem

Kårkurator

 ● Stefan Wallin

Kåraller

 ● Julia Liewendahl

 ● Pontus Lindroos

Inventerare i Åbo

 ● Jonathan Nyström

 ● Annika Ojala

 ● Kati Systä

 ● Calle Wikman
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Inventerare i Vasa

 ● Frans Villanen

 ● Niklas Grönholm

Revisor                                              

 ● Henry Maarala, KPMG

Sifferrevisorer

 ● Revisionsbyrå KPMG

Anställda

 ● Generalsekreterare Riina Forsman (föräldraledig)(-31.8)

 ● Generalsekreterarens vikarie Matias Dahlbäck (-31.8)

 ● Generalsekreterare Jasmin Öberg (1.9-)

 ● Verkställande direktör för ekonomisektorn Susanna Häyry

 ● Studentombud Petra Lindblad

 ● Informatör Matias Dahlbäck (-3.12)

 ● Informatörens vikarie Ronja Sandbacka (11.3-31.8)

 ● Kommunikatör Lukas Söderqvist (9.9-)

 ● Jubileumskoordinator Kim Kronlund

 ● Serviceexpert i Åbo Markus Heikkilä

 ● Serviceexpert i Vasa Johanna Härus

Projektarbetare

 ● Årsfestmarskalk Jeremy Nyman (ÅAS 100)

 ● Årsfestmarshalk Julia Liewendahl (ÅAS 101)

 ● Fastlaskiainens koordinator Camilla Linko (2019)

 ● Fastlaskiainens koordiantor Moa Brunnström (2020)

 ● Kårvalnämndsordförande Ina Laakso (2019)

Chefredaktör för Errores S:tae Valpurgis                                     

 ● Linda Javén

Redaktion för Errores S:tae Valpurgis 

 ● Watti Lehtimäki

 ● Anders Mattsson
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Fullmäktiges valutskott 

 ● Kati Systä (Pontus Lindroos)

 ● Inal Laakso (Matilda Holmström)

 ● Jesper Wicklund (Mathilda Evers)

 ● Julia Liewendahl (Niklas Grönholm)

 ● Valter Österberg (Rosanna Fellman)

 ● Ursula Storbjörk(-27.9) (Ronny Wikström)

Årsfestmarskalk 2019

 ● Jeremy Nyman

Årsfestutskottet 2019

 ● Niklas Grönholm

 ● Patrik Friman

 ● Jesper Kivikoski

 ● Emilia Friis

 ● Amanda Backman

 ● Ronja Mannström

 ● Sofia Nordberg

 ● Isabella Strandén

Kårheraldiker 1.1.-31.12.2019

 ● Johan Nikula

Nämnden för utdelande av Brahevingarna och Brahevingar med lyra 1.1.-31.12.2019

 ● Kårheraldiker Johan Nikula (ordf.)

 ● Julia Glantz

 ● Alexander Lång

 ● Jutta Maunula

 ● Marina Stenbäck

Prisnämnd för Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris 1.1.-31.12.2019

 ● Sari Pikkala

 ● Claus Stolpe

 ● Sara von Bonsdorff

 ● Elisabeth Järnefelt

 ● Frida Sigfrids
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Nämnden för Utvecklingsfonden för Kåravdelningen i Vasa 1.1.-31.12.2019

 ● Niklas Grönholm

 ● Oliver Back

 ● Frans Villanen

Seniorernas råd 1.1.-31.12.2019

 ● Olav Eklund

 ● Ruth Illman

 ● Elina Pirjatanniemi

Prisnämnd för Jägarkapten Paul Wallenius kamratskapspris 2019

 ● Unna Heimberg

 ● Sofia Jern

 ● Julia Liewendahl

 ● Anna Nylund

 ● Riku Tuominen

Representanter på Ab Jerums vårbolagsstämma 25.03.2019

 ● Jens Back

 ● Tommi Kippola

 ● Ina Laakso

 ● Jonathan Nyström

 ● Calle Wikman

 ● Representanter på Ab Jerums höstbolagsstämma 04.12.2019

 ● Tommi Kippola

 ● Julia Liewendahl

 ● Rebecka Behm

 ● Kati Systä

 ● Calle Wikman

 ● Tyko Hertzberg

Delegater på Finlands studentkårers förbunds förbundsdagar 15.-16.11.2019

 ● Ida-Maria Sola

 ● Ina Laakso

 ● Patrick Schubert

 ● Jonathan Nyström

 ● Annika Ojala

 ● (Calle Wikman)

 ● (Nadja Vesterinen)

 ● (Julia Glantz)
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 ● (Kati Systä)

 ● (Andreas Reipsar)

Åbo Akademis styrelse

 ● Rasmus Lindqvist

 ● Milla Stenström

Rättsskyddsnämnden vid Åbo Akademi (mandatperioden 16.2.2018-31.12.2019)

 ● Elisabeth Järnefelt

 ● Ina Laakso

 ● Robin Nyman

 ● Andreas Reipsar

Åbo Akademis krishanteringsgrupp 2019

 ● Generalsekreteraren 

 ● (Petra Lindblad)

Studenternas Hälsovårdstiftelsens delegation

 ● Kati Systä

Studenternas Hälsovårdsstiftelses lokaldirektion i Åbo och Raumo

 ● Kati Systä

TYS Delegation

 ● Kati Systä

TYS styrelse

 ● Riina Forsman

Studenternas Hälsovårdsstiftelses lokaldirektion i Vasa

 ● Ida Torsell

Svenska Lärarhögskolans Bostadsstiftelses styrelse 2019 (fram till delegations-

mötet våren 2020)

 ● Cassandra Kruse

 ● Emilia Friis

Svenska Lärarhögskolans Bostadsstiftelses delegation (fram till 2021)

 ● Riikka Aarnos

 ● Rasmus Karlsson

 ● Lovisa Till
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Opiskelijan Vaasa- Vasa studerande r.f. styrelse 2019

 ● Oliver Back ordinarie, Ida Torsell suppleant

VOAS delegation 2019 (mandatperioden 3.5.2018 – 31.12.2019)

 ● Alexander Falk (suppleant Ursula Korpijärvi)

VOAS delegation 2019 (mandatperioden 1.4.2018 – 31.12.2019)

 ● Oliver Back

 ● Niklas Grönholm

Hedersmedlemmar

 ● Nils Storå

 ● Carl-Olof Tallgren

 ● John Vikström

 ● Håkan Andersson

 ● Ole Norrback

 ● Caj-Gunnar Lindström

 ● Christer Rosengren

 ● Johan Nikula

 ● Rachel Nygård-Taxell

 ● Lena Backman

 ● Ulrika Wolf-Knuts
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10 Specialföreningar

Fullmäktige beviljade på möte 07/19 att indra specialföreningsstatus av Åbo Akademiska Roddare, Dendriticum och 
Amerikansk Fotboll vid Åbo Akademi.

10.1 Specialföreningar vid ÅAS 2019

Nationer och hembygdsföreningar

 ● Hangögillet

 ● Nykarleby Compagniet (NyCo)

 ● Nyländska Nationen (NN)

 ● Nyländska Klubben

 ● ÅSKAN – Åboländska Nationen i Vasa

 ● Åländska Studentlaget (ÅSL)

 ● Åbolands Nation (ÅsNa)

 ● Österbottniska Nationen (ÖN)

 ● Östra Finlands Nation (ÖFN)

 ● Ämnesföreningar

 ● Arte r.f. 

 ● Astérix 

 ● Biologföreningen Dendriticum

 ● Biotica

 ● Britannica

 ● Datateknologerna vid Åbo Akademi

 ● Druzjba

 ● EnTech

 ● Eikon

 ● Eszett

 ● Ex Tempore

 ● Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening

 ● Fysikerföreningen Quantum

 ● Gastro

 ● Gnosis

 ● Humanistiska Föreningen vid ÅA (HF)

 ● INFÅ vid Åbo Akademi

 ● Judith

 ● Jus Cogens

 ● Katharsis

 ● Kemistklubben (KK)
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 ● Kleio

 ● Kulturisten

 ● Loimu Studerande – Åbo rf

 ● Merkantila Klubben (MK)

 ● Otto

 ● Pedactus

 ● Politivas

 ● Prosa

 ● Psykologiföreningen Impuls

 ● Pulterit

 ● SF-klubben (SF)

 ● Sigma

 ● Sociologföreningen Anomi

 ● SPIrre

 ● Stadga

 ● StuBi

 ● Teologiska Studentföreningen (TSF)

 ● W.A.R.U.M

 ● Vocalis

 ● Välkky

 ● Östsvea

Idrottsföreningar
 ● Axels sportklubb (ASK)

 ● OL-UT

 ● Idrottsklubben Academia (IKA)

 ● KAV-Motion r.f.

 ● Åbo Akademiska Roddare

 ● Abo Karate-do Shotokai (AKDS)

 ● Amerikansk Fotboll vid Åbo Akademi r.f.

Musikföreningar
 ● Akademiska Orkestern (AO)

 ● Axelbandet (AB)

 ● Brahe Djäknar (BD)

 ● Florakören

 ● Pedavoces

 ● Rockföreningen vid Åbo Akademi (RÅA)

 ● Rockföreningen vid Åbo Akademi i Vasa (RÅAV)
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Kulturella, religiösa och ideella föreningar
 ● Akademiska spexet vid Åbo Akademi r.f.

 ● Aqua Vitae Aboensis rf

 ● Folkdanslaget Otakt

 ● ESN

 ● Föreningen för underliga intressen vid Åbo Akademi r.f.

 ● Q Union

 ● ISTU – International Students of Turku Universitites

 ● Pampasmaffian r.f.

 ● Fotoklubben Pictura

 ● Studentföreningen Vasa Studentmission

 ● Studentmissionen

 ● Studentteatern i Åbo (STÅ) Åbo

 ● Wasaspexet

Politiska föreningar
 ● Liberala Studentklubben i Vasa r.f. (LSK i Vasa)

 ● Liberala Studerande i Åbo (LSK i Åbo)

 ● Turun Vino r.f.

 ● Åbo Socialdemokratiska Studerande (ÅSS)
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