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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 majoriteten av studentkårens 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).

År 2020 hade ÅAS totalt 4830 kårmedlemmar (1.11.2020).

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. ÅAS fullmäktige för perioden 1.1.2020-31.12.2021 
valdes av kårmedlemmarna vid fullmäktigevalet i november 2019.

Under år 2020 bestod fullmäktige av grupperingarna De Rättvisa, DRV (5 mandat), Liberala studerande, LSK (2 man-
dat), MK-listan, MK-L (4 mandat), Gemensamma Vasa (7 mandat) Åbo Gröna Vänster, ÅGV (2 mandat), FNT (4 man-
dat) och Åbo-Vasa socialdemokratiska studeranden ÅVSS (1 mandat).

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 styrelses sammansättning kan årligen anpassas efter organisationens behov. Under 2020 hade ÅAS 
sju stycken styrelsemedlemmar.

Studentkårens styrelse år 2020 har bestått av:
 ● Matias Martelin, Styrelseordförande

 ● Anders Mattsson, Vice ordförande, Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor- och gul-
näbbsverksamhet), Åbo 

 ● Sara Hagman, Högskolepolitik (Nationella frågor, studierelaterade ärenden) Åbo

 ● Miika Alhopuro, Socialpolitik (Nationella frågor, välmående, jämlikhet, stadsrelationer) Åbo 

 ● Amanda Björk, Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet), Vasa

 ● Julia Kortelainen, Internationella ärenden och kommunikation (Kommunikation, internationella ärenden, 
företagssamarbete), Åbo 

 ● Tobias Ahlbäck, Högskolepolitik (studierelaterade ärenden) och socialpolitik (välmående, jämlikhet, stads-
relationer), Vasa samt internationella ärenden, Vasa

Under året höll styrelsen 25st styrelsemöten.

1.4 Personal

Under året bestod intressesektorns personal av: generalsekreterare Jasmin Öberg, studentombud Petra Lindblad, 
kommunikatör (tidigare informatör) Lukas Söderqvist (fram till 7.1), tf. serviceexpert och kommunikatör (7.1–29.2 & 
12.3–13.3) Ina Laakso, kommunikatör Mari Saloniemi (från 9.3), serviceexpert i Åbo Markus Heikkilä, serviceexpert i 
Vasa Johanna Härus (fram till 29.2) och serviceexpert i Vasa, Amanda Ehn (från 9.3)

Vid intressesektorn arbetade under året även årsfestmarskalken Julia Liewendahl, fastlaskiainenkoordinatorn Moa 
Brunström.

Som ansvarsfull arbetsgivare har ÅAS under år 2020 värnat om sin personal. Personalen har haft tillgång till Smartums 
kultur- och motionssedlar. I juni och december genomfördes utvecklingssamtal med personalen. I september ordna-
des en heldagsutbildning för hela kansliet. I oktober ordnades en utbildningsdag där hela kansliet först fick ta del av 
Emilia Juslins utbildning om mental hälsa, varefter personalen och styrelsen hade program skilt för sig. I december 
hade intressesektorns personal en teambuildingdag med bl.a. hundyoga, efter vilket en middag ordnades för hela 
personalen.

Som personalens arbetarskyddsfullmäktig har fungerat Petra Lindblad. 

1.5 Studentkårens ekonomi

Under 2020 har studentkårens ekonomi varit stabil. Medlemsavgiften var 121 euro för grundexamensstuderande och 
64 euro för forskarstuderande (vt 2019-2020, ht 2020-2021). Avgiften för grundexamensstuderande innehåller en stu-
denthälsovårdsavgift på 57 euro som går oavkortat till Studenternas hälsovårdsstiftelse.

1.6 Kontakt med förvaltningen

Under våren har styrelsen haft en regelbunden kontakt med rektor Moira von Wright och förvaltningsdirektör Ulla 
Achren genom rektorsluncherna. Ytterligare har styrelseordförande Martelin suttit hela året i rektors ledningsråd som 
sammanträtt åtminstone varannan vecka. Därmed har kontakten varit stark till ledningen. Rektorslunchen har inte 
ordnats sedan covid-19 pandemin bröt ut.
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Styrelsen har träffat ledningen på ÅA. Styrelsen träffade alla dekaner, vice rektorerna och rektor i Vasa minst en gång 
var. Träff med ÅA:s styrelseordförande ordnades inte på grund av rådande omständigheter.

Kontinuerlig kontakt i konkreta och aktuella ärenden har hafts med förvaltningen.

2 Coronapandemin

Sedan mitten av mars 2020 genomsyrade coronapandemin hela ÅAS verksamhet för året. Detta har lett till att en hel 
del resurser och fokus har riktats på corona, både inom intressebevakningen men även med tanke på organiseringen 
av ÅAS interna arbete. 

2.1 Effekterna av pandemin på ÅAS interna arbete

Coronapandemin har tvingat ÅAS att göra specialarrangemang för att garantera de förtroendevaldas och personalens 
hälsa. Då pandemin bröt ut i mars har både personal och förtroendevalda arbetat på distans under hela våren. Under 
hösten beslöt ledningsgruppen i samverkan med personal och förtroendevalda att två olika “bubblor” formas som får 
arbeta turvis på samma ställe samtidigt (med säkerhetsavstånd). Dessa bubblor bestod av 1) styrelsen och 2) persona-
len. Alla inom kansliet har sedan mars erbjudits möjligheten att arbeta hemifrån då de så önskar.

Under året var det viktigt att fokusera på sätt att skapa gemenskap och möjlighet för samvaro trots omständighet-
erna. Under året ordnades olika digitala stunder för samvaro, exempelvis tisdagskaffe och fredagskaffet där hela ÅAS 
kansli kan delta. Ytterligare ordnades några fysiska träffar utomhus i enlighet med rådande rekommendationer.

2.2 Effekterna av coronapandemin på ÅAS externa arbete

Coronapandemin har försvårat Studentkårens arbete i att få kontakt med sina medlemmar, då campusen på båda 
orterna i det stora hela varit nedstängda. Möten med externa parter har i regel ordnats med hjälp av distansverktyg. 
ÅAS har på ett bra sätt kunnat anpassa sig till rådande omständigheter. Sektorn som påverkats mest negativt av pan-
demin är evenemangssektorn, som i Åbo inte kunnat ordna de traditionsenliga evenemangen bland annat Wappen på 
Vårdberget eller Gulnäbbsakademin.

3 Intressebevakning och samhällspåverkan

Inom intressebevakningen har ÅAS samarbetat med studentrepresentanter och ämnesföreningarna samt universi-
tetets ledning och personal. Under året har SO Martelin suttit i rektors ledningsråd och styrelsen har träffat rektor i 
samband med några rektorsluncher i början på året. 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 2020. 
Även kårpersonalens och styrelsens engagemang i olika arbetsgrupper inom ÅA och samarbetssamfund 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. Både 
styrelsens och personalens resurser har riktats till arbetet med rådande coronapandemin, i form av bland annat kris-
kommunikation och aktivt samarbete med ÅA.

3.1 Kommunal påverkan

Under året har ÅAS aktivt deltagit 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 2020 har samarbetet präglats mest av arbete inför kommu-
nalvalet 2021. Grupp 40 000 har exempelvis träffat kommunala beslutsfattare och utarbetat ett kommunalpolitiskt 
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program för åren 2021–2023.

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 2020 deltog ÅAS i verkställandet 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. Styrelsemedlem Miika Alhopuro har i år suttit i Europaforums styrelse som ÅAS representant. 

I Vasa har ÅAS kommunala påverkan mot staden gjorts genom samarbetsorganisationen Opiskelijan Vaasa - Vasa 
Studerande (OVVS) r.f. OVVS är en takorganisation för student- och studerandekårerna i Vasa. Från ÅAS har styrelse-
medlem Tobias Ahlbäck suttit i OVVS styrelse under verksamhetsåret 2020.

3.2 Intressebevakning

3.2.1 Internationalisering

Likt tidigare år har ÅAS under år 2020 arbetat aktivt med frågor berörande internationalisering och internationella 
studerande. Under året har arbetet kretsat kring främjandet av internationella studerandes möjlighet att få sin röst 
hörd, integrationen i studielivet och uppföljning av de införda terminsavgifterna för internationella magisterstuderan-
den med medföljande stipendiesystem. ÅAS kunde inte arrangera några fysiska evenemang riktade till internationella 
studerande på grund av den rådande pandemin. Således har inte heller nätverken Turku Gether eller KV-STYLA varit 
aktiva i år.

ÅAS har bidragit till utbildningen av tutorer för både utbytesstuderande och internationella magisterstuderande, och 
likt tidigare år gett ut en guide för internationella studerande. 

Under året har konceptet om “International Committee” utvecklats, och på hösten ordnades “International Forum” 
tre gånger via Zoom. Syftet var att erbjuda ett diskussionsforum för internationella studeranden och deras tutorer 
vid ÅA, där de kan berätta om hur de mår för tillfället, om de haft några problem, eller om de har några frågor. Tanken 
var att skapa ett lite ledigare koncept med lägre tröskel än en kommitté, så att man kan delta då det passar en, utan 
att behöva binda sig till gruppen eller till att komma på nytt. Eftersom ingen dök upp till den andra ordnade träffen 
skickades en enkät ut för att kartlägga intresset för träffarna, samt utreda hur kommunikationen mellan ÅAS och dem 
skulle fungera bäst. Dessutom frågades vilka ärenden de önskar att ÅAS arbetar för. Mest röster fick: integrationen i 
specialföreningarnas verksamhet, kontakten mellan studerande och lärare, samt kvaliteten på utbildningen. Det kom 
även fram att det nog finns ett intresse för dylika träffar, men att de gärna röstar om tidpunkten samt vill ha klarare 
information om vad forumets syfte är. 

Utöver detta har omfattande arbete och utredning gjorts angående studenthälsovårdsreformen som träder i kraft 
1.1.2021, eftersom reformen påverkar utbytesstuderande, då de exkluderas från tjänsten. Arbetet har gjorts tillsam-
mans med den socialpolitiska sektorn och de andra student- och studerandekårerna i Åbo och Vasa.

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 uppmärksam-
ma svenska språkets ställning och för att bevaka svenskspråkiga studerandes intressen, så även under 2020. Språkfrågor 
lyftes fram speciellt till Finlands studentkårers förbund (FSF), Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) och Frank. 

På FSF förbundsdagar lyckades ÅAS delegation få igenom en ändring till FSF arbetsordning. Ändringen betydde att ar-
betsordningen nu säger att FSF kommunikation sker på tre språk.
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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, ÅA:s ledning samt ÅA anställda med ansvar för frågorna. Möjligheterna till stipendium för 
studerande som betalar terminsavgift vid ÅA är nationellt sett jämförelsevis goda. ÅAS deltog även i FSF:s kampanj “Da-
gen för avgiftsfri utbildning” som detta år skedde den 22 oktober. 

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 informationstillgänglighet. Under året hade ÅAS regelbundna möten med biträdande di-
rektör Lena Nybond och även två möten med kommunikationschef Thurid Eriksson där bland annat dessa ärenden 
diskuterades. 

ÅAS har en aktiv kontakt med personal vid ÅA och för en kontinuerlig dialog där undervisningsfrågor tas upp. Under 
2019 startade ÅAS en kampanj för att lyfta upp vikten av tydliga kursbeskrivningar och vardagsinformation som fick 
namnet kexamination, och även i början av 2020 hölls två kexaminationspresentationer för personal på FNT.

ÅAS höll under året träffar med studentrepresentanterna via Zoom, där aktuella ärenden diskuterades. Under 2020 
fick studentrepresentantarvodena även fortsatt finansiering på 6000€ per läsår från ÅA, beslutet gäller tills vidare.

Initiativ till ett intressesbevakningsnätverk för föreningsaktiva och studentrepresentanter i Vasa togs i form av In-
tresseklubben. Initiativet kom dock av sig i och med pandemin. Ett par träffar ordnades ändå under hösten, då för att 
diskutera möbleringen av “Havtornsgången”.

Under våren blev det aktuellt med nya föreläsningsslottar och ändringar i den schemalagda undervisningen. Under 
processen visade det sig att den garanterade lunchpausen var hotad och ÅAS jobbade för att lunchpausen skulle beva-
ras så lång som möjligt och samtidigt se till att dagen avslutas i enlighet med ÅA:s jämnställdhetskommittés riktlinjer.

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 60 nomineringar och valde utgående från nomineringarna att tilldela 15 
anställda rosor. Några fysiska rosor delades p.g.a pandemisituationen aldrig ut.

De som tilldelades rosor 2020 var:
 ● Anais Duong-Pedica, doktorand, genusvetenskap 

 ● Birgitta Wahlberg, universitetslärare, offentlig rätt 

 ● Bodil Haagensen, universitetslärare, svenska 

 ● Daniela Mattsson, universitetslärare, tyska 

 ● Katie Millls, koordinator, internationella ärenden

 ● Marja Lindberg, universitetslärare, socialpolitik 

 ● Roland Nylund, överexpeditionsmästare, Academill

 ● Conny Sjöqvist, forskardoktor, miljö- och marinbiologi 

 ● Jan-Erik Lönnqvist, universitetslärare, organisk kemi 

 ● Monica Nylund, studierådgivare, samhällsvetenskaper, Åbo

 ● Viveca Lyberg Åhlander, professor, logopedi 

 ● Marjaana Laaksonen, universitetslärare, spanska

 ● Marianne Källström, universitetslärare, psykologi 

 ● Carl Myrberg, idrottsinstruktör, Campussport

 ● Luigia Petre, akademilektor, datavetenskap 



THE STUDENT UNION OF ÅBO AKADEMI UNIVERSITY
ÅBO AK ADEMIS STUDENTKÅR

6

Planerandet av Academillbiblioteket har varit ett tema inom intressebevakningen i Vasa under hela året där ÅAS fått 
vara nära med i processen. Från de första planerna under februari till närmare workshopande kring ritningsutkast med 
studerande i april och slutförande under hösten.

Relaterat till bibliotekt har studiemiljön i Academill som helhet setts över. Ett projekt inleddes med målet att samla in 
förslag på hur befintliga studieutrymmen kunde användas bättre och göras mera attraktiva. Fokus landade slutligen 
på elevatorgången, vardagligt “Havtornsgången”, dvs den gång som förbinder Academill och Havtornen och som se-
naste år använts som en slags datorsal. Idéer för hur utrymmet kunde förbättras samlades in elektroniskt genom en 
miljö på google drive och fysiskt från studerande exempelvis under gulnäbbsakademin i september. En ny inredning 
planerades med studerandes önskemål i åtanke vilket resulterade i en ny inredning som beställdes av ÅA under de-
cember. Också ÅAS har bidragit till studiemiljön, och då den mera sociala sidan, med ett fotbollsbord, diverse brädspel 
och en boxningssäck. Något vi hoppas ska stärka gemenskapen på campus.

3.3.2 Intressebevakning under coronapandemin

Gällande coronapandemin har arbetet bestått av intressebevakning kring utbildningsarrangemang, utrymmesfrågor 
och arbetsbelastning på kurserna. I början av coronapandemin utfördes en enkät där medlemmarna fick berätta om 
hurdana utmaningar de stötte på då campus stängdes och undervisningen övergick till distansundervisning. Enkäten 
skickades ut via ÅAS informationskanaler och fick tills då resultaten sammanställdes totalt 139 svar (130st svenska, 
9st engelska). Svaren sammanställdes sedan till en rapport som presenterades för ÅA:s ledning och användes som 
underlag för intressebevakningen. I enkäten fick kårmedlemmarna även möjlighet att ställa frågor som besvarades i 
blogginlägg på hemsidan. 

ÅAS har under pandemin förespråkat en linje där ÅA:s coronadirektiv är i linje med de rådande lokala restriktionerna. 
Styrelsen har förespråkat tillgång bibliotek och studieutrymmen för studerande som har svårt med att studera hemma 
och även utrymmen för föreningar att driva sin verksamhet på ett säkert sätt, bland annat för att hålla föreningsmö-
ten.

Speciellt i början av pandemin har ÅAS bidragit till kriskommunikationen till dess medlemmar i koordination med Åbo 
Akademi.

Under november-december utvidgades krisstödsgruppen vid ÅA med målet att tillsammans med ÅAS utarbeta kon-
kreta förslag på åtgärder som borde vidtas för att höja de studerandes välbefinnande och studieförmåga.

3.4 Socialpolitisk intressebevakning

På den socialpolitiska sektorn har arbetet i allmänhet kretsat mycket kring kommande kommunalval våren 2021 och 
studenthälsans utvidgning. Eftersom 2020 var sista året då Studenthälsan endast var för universitetstuderanden, 
innebar året mycket informerande kring hur och vad som ändrar. Inför kommunalvalen 2021 gällde det för Grupp 
40000 och OVVS att skapa sina kommunalvalsprogram. Det togs även kontakt med lokala centralvalnämnden med 
frågor om placeringen av röstningsplatser.

3.4.1 Utkomst

Utkomst har varit på tapeten under 2020 på olika sätt. Priset för studentluncher gick upp till 2,90€ under våren 2020, 
och studentkåren deltog i FSF kampanj för att få statliga stödet för studentluncher höjt. Som resultat av budgetför-
handlingarna den 16.9.2020, höjdes måltidsstödet från 1,94€ till 2,30€. Some resultat kunde studentrestuarangerna 
sänka måltidspriset till 2,70€.

Med initiativ av Tampereen ylioppilaskunta (TREY), inleddes planeringen av en utkomstundersökning som ska ge-
nomföras av OTUS (Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö). I undersökningen deltar ÅAS, Turun yliopiston yliop-
pilaskunta (TYY), TREY, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) och Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY). 
Målet med undersökningen är att få uppdaterad information kring studerandenas ekonomiska situation i de olika 
studiestäderna i Finland.

Under FSF:s förbundsmöte, fick ÅAS i samarbete med bl.a. Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) igenom 
en ändring som innebär att FSF ska börja lobba för höjande av studiestödets årliga  inkomstgränser från nuvarande 
12 000 € till 18 000 €.
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3.4.2 Studenthälsan (SHVS)

Året har präglats av arbete kring studenthälsans utvidgning och reform. Det kom mycket ny information under hela 
året, vilket ÅAS kommunicerat vidare till sina medlemmar. Studenthälsovårdsavgiften höjdes till 35,80€/termin, och 
uppbärs inte längre i samband med i samband med kåravgiften, utan bör från och med 1.1.2021 betalas på eget initiativ 
till FPA. Dessutom uppbärs inte längre några besöksavgifter. Helt fysiskt stannar studenthälsan i Åbos lokaler på sam-
ma ställe på Kyrkovägen 13, dock genomfördes det renoveringar för att utvidga lokalerna. I Vasa flyttar studenthälsan 
till Wolffskavägen 27-31. En av de största ändringarna är att studeranden vid yrkeshögskolor inkluderas i kundkretsen, 
medan utbytesstuderanden exkluderas och i fortsättningen bör vända sig till kommunal eller privat hälsovård. Inter-
nationella examensstuderanden får dock fortfarande betjäning av studenthälsan. Dessutom skedde det en förändring 
i tjänsteutbudet, då en del tjänster försvann och nya elektroniska tjänster introducerades. Åbo Akademi i Åbo och Vasa 
är från och med 2021 del av samma “team” inom SHVS, för att fokusera på kvalitén av det svenskspråkiga servicen.

3.4.3 Hälsoarbetsgrupperna i Åbo och Vasa

Under året har styrelsen representerats i hälsoarbetsgruppen i Åbo av styrelsemedlem Miika Alhopuro och i Vasa av  
styrelsemedlemTobias Ahlbäck. Grupperna har under året sammankommit regelbundet på båda orterna, i början av 
året fysiskt och senare på distans. I Vasa har diskussionerna kretsat kring SHVS reformen och de förändringar den 
innebär för verksamheten i Vasa. Pandemisituationen har också varit ett återkommande tema. I Åbo har arbetet foku-
serat på näring, och SHVS bjöd även in Kårkaféerna till ett av mötena för att diskutera hur man kan uppmuntra stude-
rande att äta studentlunch. En annan 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

Det har inte varit mycket fokus på motion under 2020 på grund av corona-pandemin. CampusSport har långt hamnat 
stanna deras verksamhet och största delen av gymmen har varit stängda hela året, med några undantag. ÅAU Sports 
i Vasa organiserade motionsverksamheten under hösten, de lanserade också en motionskampanj. ÅAS var med och 
delade informationen kring kampanjen.

3.4.5 Boende

Under året har ÅAS varit representerad i Åbo studentbystiftelses (TYS) styrelse och delegation, Stiftelsen Vasa studie-
bostäders (VOAS) delegation samt Svenska Lärarhögskolans bostadsstiftelses styrelse och delegation.

Söktrycket på bostäder har på grund av distansstudierna varit lägre. Diskussioner fördes också i våras för att utbytes-
studerande, som på grund av pandemisituationen ville lämna Finland, skulle få sina hyresavtal uppsagda med kortare 
varsel.

3.4.6 Jämlikhet

Även under 2020 har ÅAS fortsatt att arbeta för att all verksamhet ska präglas av jämlikhet och jämställdhet. 

Rådistutbildningen tog rum igen i år, där de olika råd och arbetsgrupper som arbetar på studerande-evenemang fick 
lära sig om trakasserier och vad de kan och ska göra i sådana tillfällen.  Olivia Franck från ÅA drog utbildningen med 
hjälpa av några medarbetare. Förutom trakasserier diskuterades även första hjälpen och hur man kan agera i en situ-
ation då någon skadat sig under en fest. Helheten togs emot mycket positivt av deltagarna.

Ekvalitas Malin Gustavsson höll en utbildning om inklusivitet i Åbo. Det strävades efter att få en Ekvalita utbildning 
också till Vasa, men det gick inte att hitta ett passande datum då pandemin slog till.

Det biståndssamarbete som ÅAS gjort i år är den årliga välgörenhetsdonationen, som i år gick till Mieli r.f. som arbetar 
med mental hälsa. Därtill har man som årsfestgåvor donerat medel till varierande välgörande ändamål. 
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3.5 FSF-träffar och -kontakt

Finland Studentkårers förbund arrangerade två större träffar för samtliga sektorer, inledande seminariet och höst-
seminariet (distans). Den socialpolitiska och högskolepolitiska sektorn har utnyttjat möjligheten till virtuella möten, 
ytterligare har Slack använts som forum för utbyte av tankar och spridning av väsentlig information. Behovet till den 
tätare kontakten har orsakats av bland annat coronapandemin, utvidgningen av SHVS och förändringar i priset av 
studentlunchen.

ÅAS FSF-fadder Frans Cederlöf besökte fullmäktiges aftonskola en gång under året. I år hade ÅAS ingen kandidat 
uppställd till FSF styrelse.

Studentkårernas styrelseordföranden och generalsekreterare har kallats till regelbundna seminarier under året, och 
ÅAS har deltagit aktivt i träffarna. Även de andra sektorerna har under året träffats både fysiskt och via elektroniska 
lösningar. ÅAS delegation deltog på FSF förbundsdagar, som år 2020 ordnades på distans. Generalsekreterare Öberg 
deltog på förbundsdagarna som observatör.

3.6 Ställningstaganden och mediasynlighet 

Utlåtanden och uttalanden

 ● 28.02.2020 Åbo Akademis Studentkårs utlåtande till Åbo Akademis utkast till fastighetsstrategi

 ● 11.03.2020 ÅAS undertecknade Stadga rf:s ställningstagande gällande rätten att utbilda jurismagistrar på 
Åbo Akademi

 ● 23.03.2020 ÅAS undertecknar Stadga rf.s utlåtande till Utbildnings- och kulturministeriet

 ● 27.05.2020 ÅAS utlåtande till anvisningen om förfaranden gällande personval under FSF förbundsdagar

 ● 27.05.2020 ÅAS utlåtande till utkast på FSF strategi för åren 2021–2024

 ● 22.09.2020 ÅAS kommentar på materialet till FSF förbundsdagar

 ● 30.09.2020 ÅAS kommentarer på OVVS strategiutkast

Pressmeddelanden

 ● 28.04.2020 Kampanj för att synliggöra halare under wappveckan 

 ● 30.04.2020 Styrelseordförande Matias Martelins wappental

 ● 05.05.2020 Mottagare av Ros istället för ris publicerade / Recipients of a rose are now published

 ● 11.12.2020 Joonas Karlsson vald till styrelseordförande 2021

ÅAS i media

 ● 3.2 “Frans Villanen i Vasa leder ÅA-studerande - vill lägga fokus på psykisk ohälsa”, FO Villanen, VBL

 ● 24.2 “Vicerektor Stefan Willför:”ÅA strävar till att hitta lösningar på campusområdet”, SO Martelin, ÅU

 ● 24.2 “ÅA- värna om föreningarna som höjer gemenskapen”, Helmi Andersson, ÅU

 ● 3.3 “SE BILDSPEL: Kvarkenfärjan, fotbolls-EM och coronavirus teman i årets Fastlaskiainen”, Styrelsemed-
lem Björk, VBL

 ● 6.3 “Efter Tritoniarumban: ÅA:s bibliotek flyttar till Academill - studerande är oroliga över flytten”, styrel-
semedlem Ahlbäck, VBL

 ● 12.3 “Valborgsfirandet på Vårdberget i Åbo ställs in på grund av coronaviruset”, GS Öberg, Svenska Yle

 ● 1.4 “Också Kåren säljer nu hämtmat, och FPA luckrar på regler för studentmaten”, VD Häyry, ÅU

 ● 16.4 “Staden, polisen och studerandena i Åbo: Fira vappen hemma i år!”, GS Öberg, ÅU



THE STUDENT UNION OF ÅBO AKADEMI UNIVERSITY
ÅBO AK ADEMIS STUDENTKÅR

9

 ● 23.4 “Virtuell mösspåläggning, körsång på Arenan och distanspicknick - så här ordnar studentkårerna val-
borg i år”, SO Martelin, Svenska Yle

 ● 24.4 “Åbostuderande ordnar valborgsfestligheter också i år – men på helt andra sätt”, SO Martelin, ÅU

 ● 28.4 “Åbo Akademis studentkår utmanar studerande och alumner: Ladda upp en overallbild inför valborg”, 
SO Martelin, ÅU

 ● 28.4 “Häng ut din studerandehalare och fira valborg på distans men ändå tillsammans”, SO Martelin, VBL

 ● 29.4 “Valborg är äntligen här! Svenska Yle bjuder på vårsång och stämning på alla kanaler”, Svenska Yle

 ● 30.4 “Studentkår: Häng halaren synligt i fönstret eller på balkongen”, SO Martelin, HBL

 ● 5.5 “Femton ÅA-anställda får rosor: ”Studerande vill visa sin tacksamhet och sitt stöd””, SO Martelin, ÅU

 ● 7.5 “Utbytesstudenter utestängs från studenthälsovården”, GS Öberg, Svenska Yle

 ● 15.5 “Distansstudierna delas åsikter bland studerande - “Alla var lika oförberedda på det här””, Svenska Yle

 ● 8.8 “Många studenter ogillar distansstudier - “hoppas verkligen att det inte fortsätter hela hösten”, SO 
Martelin, ÅU

 ● 14.8 “Både Åbo Akademi och Novia delar ut munskydd i situationer där avstånden inte kan hållas”, SO Mar-
telin, Svenska Yle

 ● 26.8 “Studenter skeptiska till höjt pris på studentlunch: Värt det om maten blir bättre, men någon större 
förbättring tror jag inte det blir”, VD Häyry, Svenska Yle

 ● 2.9 “Färre köar efter studentbostad i Åbo - kön har halverats jämfört med i fjol”, SEÅ Heikkilä, ÅU

 ● 9.9 “Hamburgare med lokala ingredienser - Linna Burgers & Coffee har flyttat in i Kårens nedre våning”, VD 
Häyry, ÅU

 ● 9.9 “Ett bekräftat coronafall på ÅA i Åbo - gulnäbbsakademier ställs in”, VBL

 ● 15.9 “ÅA:s studentkår rekommenderar: inga studentevenemang i Åbo de kommande veckorna”, SO Marte-
lin, VBL

 ● 18.9 “Med hösten kom covid-19 till högskolorna - ett tiotal smittfall bland studerande i Åbo, ÅU

 ● 24.9 “Coronan oroar Vasastuderande - Felix på Hanken: “Vi måste se över våra evenemang”, SO Martelin, 
VBL

 ● 29.9 “Många orsaker bakom minskat röksug hos unga Åbobor: “Jag försöker sluta, men inte på grund av 
coronaviruset”, Anne Peltomäki, Svenska Yle

 ● 8.10 “Opiskelijatapahtumien määrä putosi”, SO Martelin, TS

 ● 17.10 “Brand på Kåren i Åbo – trafiken på Tavastgatan stoppad”, ÅU

 ● 18.10 “Kårens brandskador utvärderas – Tavasthem antagligen utrymt ännu nästa vecka”, VD Häyry, ÅU

 ● 18.10 “Omfattande skador efter eldsvåda i Kåren i Åbo: ”Vi utgår från att hyresgästerna inte kan återvända 
hem under kommande vecka”, VD Häyry, HBL

 ● 18.10 “Kåren är tömd och brandskadorna utreds — ”Det är frågan om omfattande skador””, ÅU

 ● 18.10 “Kårenin asukkaiden paloevakko voi jatkua pitkäänkin – ”Yksi Bryggmanin mielenkiintoisimmista tö-
istä””, TS

 ● 19.10 “Tiotals ÅA-studerande är hemlösa åtminstone en vecka framåt – Kåren är förtegen om brandens 
omfattning i detta skede”, VD Häyry, ÅU

 ● 19.10 “Blodgivning på Kåren flyttad till Blodtjänstens utrymmen på Universitetsgatan”, ÅU

 ● 20.10 “Polisen anser att ett elfel orsakade branden i Kåren: ”Inget tyder på ett brott””, ÅU

 ● 20.10 “Polisen bekräftar: Elskåp orsakade branden på Kåren”, HBL

 ● 21.10 “Saneringen av Kåren är i full gång – Bryggmans festsal klarade sig utan synliga skador i branden”, VD 
Häyry, ÅU
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 ● 23.10 “Branden i Kåren – ingen tidtabell för när byggnaden kan användas”, VD Häyry, ÅU

 ● 20.11 “Kårer vill höja studiestödets inkomstgränser”, ÅU

 ● 20.11 “Saneringen efter branden på Kåren pågår ännu – men verksamheten har delvis återgått till det nor-
mala”, ÅU

 ● 20.11 “Branden på Kåren: Alla har ännu inte kunnat flytta hem och stundentlunch serveras i festsalen”, HBL

 ● 6.12 “Studentkårerna ligger lågt under självständighetsdagen - så såg det ut tidigare år”, SO Martelin, HBL

 ● 13.12 “Joonas Karlsson leder ÅAS nya styrelse 2021”, ÅU

 ● 14.12 “Inga sammankomster i Åbo på självständighetsdagen — ”Oftast lämnas anmälan in i god tid före 
deadline”, ÅU

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 i början av året till föreningarnas 
förtroendevalda. Varje specialförening tilldelades en fadder inom kårstyrelsen för att underlätta kontakten till ÅAS. 
Under 2020 har det inte gått att ordna alla de traditionella evenemangen. Evenemang som Specialföreningsmässan, 
Gulnäbbsakademin, Wappmiddag och Lilla Wappen, som ordnas i samarbete med specialföreningar kunde inte ordnas 
detta år. ÅAS har deltagit i gulnäbbsintagningar som fakultetsföreningarna ordnade för att få träffa så många av årets 
gulnäbbar som möjligt. Under hösten ordnades några Zoom-informationstillfällen med specialföreningarnas ordfö-
randen för att hålla dem informerade om det snabbt föränderliga läget och samtidigt svara på deras frågor.

3.7.1.2 Specialföreningar (Vasa)

I Vasa har ÅAS ordnat specialföreningsutbildning, specialföreningsmässa och gulnäbbsakademi. Gulnäbbsakademin 
hölls i år på utsidan för att kunna garatera studerandes säkerhet. Vi har deltagit och bjudit in till specialföreningsträf-
far. ÅAS ordnade också ordförandeträffar via zoom under våren och hösten via Zoom. 

Styrelsemedlemmarna har haft nära kontakt med specialföreningarna och aktivt gett sitt stöd där det funnits behov.

3.7.1.3 Utbildningar

Under året ordnades det utbildning till specialföreningarnas styrelser i januari på båda orterna. Utbildningen innehöll 
allmän utbildning om föreningsverksamheten samt post specifika utbildningar för styrelsemedlemmarna att gå på. 
Kupla var med som gästföreläsare. Utöver detta ordnades det en utbildning med Ekvalita i Åbo. Det ordnades även en 
utbildning för de som jobbar på föreningarnas klubblokaler. Utbildningen gick ut på att ta fasta på vad man kan göra 
ifall det förekommer trakasserier eller dylikt på klubblokalerna. 
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3.7.1.4 Specialförenings- och projektmedel

2020 har ÅAS delat ut specialföreningsmedel på 10 000 euro.

Tyngpunkterna för 2020 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 5000 € delades ut till föreningars projekt. 

 ● Projekt som främjar studerandes allmänbildning och samhällsengagemang  

 ● Projekt som främjar kårgemenskap  

 ● 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 utbytestutor-utbildningstillfäl-
len samt internationella magistertutor-utbildningstillfällen 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 år ordnades det ute i parkmiljö. 
Tanken med evenemanget var 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. Under dagen ordnades den traditionella pulkatävlingen samt dragkamp mellan student- och studeran-
dekårerna.

I Vasa har ÅAS varit med och ordnat Fastlaskiainen i samarbete med Novium och SSHV. 

Under dagen ordnades den traditionella pulkatävlingen samt dragkamp i fiskehamnen. På kvällen ordnades det efter-
fest på Leipätehdas.
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Pub-Quiz via Zoom

ÅAS ordnade en pub-quiz i tre delar via Zoom. Quizen hade olika teman per deltävling. Varje deltävling hade ett in-
dividuellt pris. För varje deltävling fick man sedan poäng som räknades ihop i slutet av sista deltävlingen för att kora 
helhetens vinnare. 

Valborg

I år kunde inte Wappen på Vårdberget ordnas. Styrelseordförandes tal streamades via Instagram och Facebook. 
Mösspåläggningen hade filmats av YLE och visades i deras Valborgs tv sändning. En pub-quiz hölls också via Zoom 
som program under valborgsmässoafton. 

Opiskelijan Vaasa-Vasa studerande r.f:s traditionsenliga mösspåläggning och tal vid Topelius-statyn i korsningen mel-
lan Hovrätts- och Kyrkoesplanaden kunde i år inte genomföras som ett offentligt evenemang. Studentmössan letade 
sig likväl upp på statyn.

PubQuiz med ÅAS och FSLF Åbo ämneslärare

Det ordnades en online quiz med FSLF Åbo ämneslärare i november. Temat var: Är du smartare än en högstadieklas-
sist?

Under året ordnade ÅAS ett fantåg i Åbo den 16.2 till Per Brahes minne. Dessutom ordnades det ett småskaligt fantåg 
med student- och studerandekårerna på självständighetsdagen den 6.12. 

3.9 Gulnäbbsverksamhet

Presentationen för gulnäbbarna skedde detta år på distans via Zoom. Styrelsen och några från personalen presente-
rade ÅAS verksamhet och svarade på frågor. Utöver detta ordnades det flera tillfällen av kalender utdelning på Arkens 
innergård för att få träffa gulnäbbarna under introduktionsveckan. Träffen av ÅAS styrelse och personal på Arkens 
innergård var inprickat som en särskild programpunkt för gulnäbbarna under introduktionsveckan. 

Gulnäbbsakademin kunde ordnas i Vasa, medan den i Åbo var tvungen att inhiberas på grund av Covid-19 åtgärder. 

I Vasa arrangerades Gulischill utanför Academill som en gemensam start på studierna. Under kvällen arrangerades 
lekar. Evenemanget 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 planerade även Pyjamassitz tillsammans med SSHV som var riktad åt första årets studerande, tutorer 
och utbytesstuderande från både ÅA och Hanken. Sitsen inhiberades sedan pga corona. 

4 Företagssamarbeten

Företagssamarbeten tillkom år 2018 i verksamhetsplanen som ansvarsområden för styrelsen. Det har tidigare första 
hand skett som samarbete Turku Business Region (Business Race), dock har de inte ordnat några evenemang i år. Vi 
har däremot varit med i arrangerandet och marknadsföringen av evenemangen Towards Your Dream Career och Study 
and Stay in Turku, vilket egentligen tangerar mer arbetsliv. 

För tillfället har ÅAS tre samarbetsavtal: Åbo Svenska Teater, Åbo Akademiker och Stiftelsen för Åbo Akademi, varav 
avtalet med SÅA är nytt och träder i kraft 1.1.2021. Det är styrelsemedlem Kortelainen som tillsammans med GS Öberg 
och KOM Salonniemi har arbetat fram samarbetsavtalet med SÅA, satt utformat ett nytt mediakort. Det finns dock 
ett behov för instiftandet av riktlinjer för företagssamarbeten av fullmäktige, vilket finns uttryckt i verksamhetsplanen 
för 2021. 

Studentkåren har också som vanligt sålt annonser till Kårkalendern och programblad, dock har endast årsfesten varit 
aktuell, eftersom övriga evenemang inte kunnat ordnas. 
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5 Information

Med en aktiv närvaro på sociala media, där både sak och skoj har getts utrymme för att informera, engagera och ibland 
underhålla, har ÅAS ökat antalet följare på Facebook till cirka 3900 och på Instagram till cirka 2650.

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Facebook 3900 3600 3300 3000 2400 2100 1600

Instagram 2650 2200 1800 1500 1200 730 200

För intressebevakningskommunikationen har under de senaste två åren konceptet Veckans 3 använts, dvs. en sam-
manfattning på veckans tre viktigaste saker som gått ut varje fredag. I år ansåg styrelsen däremot inte detta koncept 
som helt ändamålsenligt, eftersom det fyller instagramflödet med så gott som bara text, vilket inte skapar intresse 
för läsarna. Dessutom kändes det ibland som att man tvingat fram tre saker, fastän det eventuellt inte hänt något den 
veckan värt att nämna. Istället delades aktuella ärenden kontinuerligt  och gärna med en intressant bild, eller något 
som väcker intresse. Dessutom med mera fokus på en sak per inlägg, så man håller intresset. Däremot har intressebe-
vakningsinläggen ibland lite hamnat på efterkälke, och det har märkts att det ibland blivit flera saker som inte ännu 
skrivits om. Däremot så är många ärenden inom intressebevakning såna att det är en ganska lång process före det 
finns något konkret att berätta om. Därför har det istället har det gjorts två större sammanfattningar på våren och två 
på hösten, där vi sammanfattat allt som arbetats med under den tiden och kort förklarat dessa. Det har sedan lagts 
upp på hemsidan, och sedan delats på sociala medier.

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 2020 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. Servicen påverkades som resten av verksamheten av Covid-19, men ÅAS erbjöd t.ex. 
smidig avbokning med kort varsel och personliga träffar ifall kanslierna varit stängda.

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 15 februari 2020 i Åbo utdelades följande förtjänsttecken och stipendier:

Brahevingar

Nr. 582 Andreas Reipsar                                     

Nr. 583 Kati Systä                                                   

Nr. 584 Helmi Andersson    

Nr. 585 Frans Villanen

Brahevingar med lyra

Nr. 129 Milla Stenström                                                 

Nr. 130 Rasmus Lindqvist   

Styrelsenål

Nr. 107 Jasmin Öberg  

Nr. 108 Miika Alhopuro

Nr. 109 Matias Martelin

Nr. 110 Sara Hagman

Nr. 111 Julia Kortelainen

Nr. 112 Amanda Björk

Nr. 113 Frans Villanen

Nr. 114 Anders Mattsson

Nr. 115 Tobias Ahlbäck

Nr. 116 Rasmus Lundmark

Kamratskapspris ur Jägarkapten Paul Wallenius Minnesfond

Sara Karlsson

Sara Nordell

Senator Julius Nummelins Statsvetenskapliga pris

Jolanda Linsén, för sin pro gradu-avhandling  i offentlig förvaltning med titeln:

”Ser man skogen för alla träd? En jämförande fallstudie över nationalparksförvaltningen i Norden med ett governanceperspek-
tiv”

Eevi Ristimäki, för sin pro gradu-avhandling  i statskunskap med titeln:

”Flyktingkrisen som socialt dilemma – kan socialt förtroende förklara skillnaderna i länders villighet att ta emot flyktingar?”
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Under våren 2019 delades även följande stipendier ut:

Stipendium ur Makarna Agneta och Carl-Erik Olins minnesfond

Anna Buss, 12 månader

Katja Sandqvist, 8 månader

8 Tal

8.1 SO Martelins tal till Per Brahe 16.2.2020

Ärade Greve Per Brahe!

Året var 1640 då den Kungliga Akademin grundades här I Åbo, för att svara på behovet av ett universitet I Finland. 
Under 380 år har vårt kära Åbo varit en stad som erbjuder kunskap, färdigheter och otaliga studieminnen. Ert initiativ 
har inte glömts bort, därför samlas vi årligen för att uppvakta Er till äran av er födelsedag med ett högtidligt fantåg 
och en krans prytt I våra färger. 

I år pryds kransen med orden; Bona valetudo melior est quam maximae divitiae – “God hälsa är mer värd än största 
rikedom”. Senaste åren har pressen för en snabbare genomströmning I universiteten ökat, vilket präglar studerandes 
vardag. Då diskussionen kring mental ohälsa har ökat, har det framgått att en stor andel studerande mår dåligt. Sam-
tidigt står studenthälsan inför en utvidgning som ställer studerandes tillgång till tjänster på prövning. 

Studiernas uppgift är att förbereda för framtiden, inte att leda till utbrändhet. En bra genomströmning kan inte upp-
nås utan att ta I beaktande faktorer som stödjer studievardagens smidighet och aspekter gällande studerandes väl-
mående. Vi måste I samarbete med Akademin och externa parter upprätthålla en öppen dialog och samarbeta för 
att garantera studerande de bästa förutsättningar för att lyckas I sina studier, med välmående I centrum. Även vi, 
studerande, kan bidra till välmående I vardagen. Specialföreningarna bidrar med en motvikt till studierna, därför är 
det viktigt att förutsättningarna för deras verksamhet garanteras nu och I framtiden. Vi ska heller inte glömma de 
uppmuntrande och snälla orden vi kan erbjuda varandra I svåra och goda tider. 

Jag tror starkt på att vi, I samråd med Åbo Akademi, kan arbeta vidare får att nå ett system där studierna är smidiga 
och studietiden faktiskt är den bästa tiden av vårt liv. Sist och slutligen siktar vi alla på samma sak, högklassigt utbil-
dade, kunniga och välmående studerande. Detta mål och inget mindre är Ert initiativ värt. 

Vi hoppas att du är stolt över oss studerande som står vid Era fötter här idag, likasom vår studentkår som firar 101 år av 
verksamhet. Tiden går fort, men vår tacksamhet står orubbad nu och I framtiden.

Med dessa ord vill vi gratulera Er, ärade Per Brahe, på anledning av Er födelsedag!

8.2 SO Martelins tal på Åbo Akademis Studentkårs CI Solenn Akt 15.2.2020

Ärade Vice-rektor, rektor I Vasa, hedersgäster, inbjudna gäster, studenter, vänner!

Hjärtligt välkomna till att fira Åbo Akademis Studentkårs 101:a årsfest! Det glädjer mig att se så många av er här idag, 
och att få fira här på vårt fina campus I Vasa. Jag vill tacka alla som kommit från när och fjärran för att fira vår fina 
studentkår.

Jubileumsåret 2019 firades med pompa och ståt, då ÅAS fyllde 100 år. Efter ett så betydelsefullt år, känns det bara rätt 
att ta steget tillbaka för att fundera kring vad studentkårens syfte är, ÅAS 101, back to the basics. Studentkårens vikti-
gaste uppgift är och kommer alltid att vara intressebevakningen av våra medlemmar. För tillfället formas framtiden för 
universitetet och oss studerande, med en ny strategi och en ny fastighetsstrategi. Det är I stunder som dessa, då det 
behövs en studentkår som kan föra fram åsikten av 5000 studerande. Som enskilda röster är vi små viskningar, men 
med en stark kollektiv röst kan vi påverka. 

En grundförutsättning för studieframgång och trivsel under studietiden är välmående. För tillfället är ämnet välmå-
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ende, på många studerandes läppar. Att psykisk välmående har tangerats I praktiskt taget varje tal av studentkårens 
styrelseordförande flera år tillbaka, beror inte på brist på kreativitet, NEJ, det beror på att vi har mått dåligt, vi mår 
dåligt och om saker inte ändras kommer studerande även I framtiden att må dåligt. Till en början talar vi om grund-
saker som tydliga kursbeskrivningar, tid att äta lunch under dagen och utrymmen för att kunna studera och umgås i. 
Vi I studentkåren arbetar hårt för att dessa basförutsättningar ska finnas, och mycket mer. Genom en bra dialog och 
gemensamma mål, tror jag, att vi I samråd med Åbo Akademi kan förbättra välmåendet hos våra studenter.   

För att kunna arbeta för bättre välmående, måste man även själv må bra, därför har välmående I år varit ett viktigt 
tema också inom studentkåren. 

Men nu vill jag säga tack. Det gör vi för sällan I dagens läge. Tack till er som jobbar för att göra ÅAS så fint! Jag vill tacka 
min styrelse och den underbara personalen på studentkåren. Ni jobbar bakom kulisserna, och gör så mycket! Tack för 
att ni är min andra familj. Tack till alla som medverkat med årsfestmarskalk Julias ledning för att skapa denna kväll och 
hela årsfestveckan. 

Tack till alla som ställde upp I kårvalet, ni som vill vara med och styra åt vilket håll studentrörelsen rör sig. 

Tack till er som utan belöning på er fritid arbetar för era specialföreningar. Det är ni som gör Åbo Akademi till något 
mer än ett universitet. Det umgänge ni erbjuder, vare sig det I form av en kopp kaffe eller ett spex, ger en ovärderlig 
motvikt till studierna. 

Tack till varje enskild kårenit som utbyter en hälsning eller ett leende på campus, ni bidrar med en känsla av trygghet 
och familjaritet. Tack till ÅA personal som hör oss, förstår oss, stödjer oss och lär oss. 

Du frågar vad ÅA kärlek egentligen betyder? För mig alla dessa saker. Låt oss fira, värna om och stärka denna känsla 
ikväll. 

Än en gång, hjärtligt välkomna, nu är det dags för fest. 

Tack!

8.3 Åbo Akademis Studentkårs styrelseordförande Matias Martelins Valborgs-tal 

den 30.4.2020 

Bästa studenter,

Återigen är det dags att fira Valborg, det klaraste tecknet på att våren är här. 

Årets vappfirande ser annorlunda ut, likasom vår vardag under den senaste tiden. Ur en akademisk synvinkel har var-
dagen kännetecknats av distansstudier och avbokningar. Därför är det glädjande att se hur föreningar och individer 
på olika fyndiga sätt har erbjudit möjligheten för digital samvaro och därmed det viktigaste, nämligen förutsättningar 
för gemenskap. 

Social distansering ökar risken för ensamhet, ett problem som har drabbat högskolestuderande redan från förut. Yt-
terligare är stress och ångest vardag för en betydande andel studerande. För att tackla dessa problem, krävs ett hel-
täckande samarbete mellan staten, lokala beslutsfattare, hela universitetssamfundet och individer. Arbetet för att 
främja studenternas välmående är en långsiktig process, men redan ikväll kan vi arbeta föra att ingen ska vara tvung-
en att fira Valborg allena. 

Vappen firas inte I vanlig form, men fira bör vi trots det! Bästa studenter, vappen ger oss möjligheten att blicka bakåt 
och framåt. Vi har ägnat mycket tid åt utbildning, som vi arbetat för och ska vara stolta över. Dessutom kan vi blicka 
framåt och se det nya och spännande som väntar. Ljuset finns I ändan av tunneln, att minnas det är viktigt, speciellt 
I dessa tider.

Men glöm inte, vissa drabbas hårdare än andra under dessa omständigheter och det är vår uppgift som familjemed-
lemmar, vänner, medstuderande och medborgare att beakta detta I vårt agerande. Bästa studenter, vi ska leda med 
exempel, även I vappfirandet. 

Låt oss damma av mössan och duka fram de finaste glasen. Låt oss digitalt koppla upp med våra vänner och ta del av 
känslan av samhörighet som vappen erbjuder. Då vi alla arbetar tillsammans, ser jag att den ljusnande framtid är vår.

Jag vill å Åbo Akademis Studentkårs vägnar önska er alla en riktigt trevlig och ansvarsfull Valborg!
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8.4 SO Martelins tal på inskriptionen

Ärade kansler, rektor, bästa studenter och personal,

Hösten inleds I andra tecken än förut. Efter en utmanande vår går vi inför ett nytt läsår, denna gång med hybridlös-
ningar. Det har varit glädjande att se första årets studerande inleda sina studier på campus. Både studerande och per-
sonal, som jobbat hårt för att beakta direktiven, förtjänar ett stort tack. Nu väntar vi med iver att få välkomna resten 
av studerande till campus så fort läget så tillåter. 

Utöver personalen och tutorerna har även föreningarna varit med aktivt och välkomnat nya studerande. Föreningarna 
är den grund som Åbo Akademis gemenskap är byggd på. Föreningarna bidrar med stöd, samhörighet och nätverk 
som sträcker sig långt förbi studietiden. I tider då minskandet av fastighetsytor är en realitet på Åbo Akademi, är det 
tröstande att se föreningarnas utrymmen prioriteras I Åbo Akademis fastighetsstrategi. Vi på Studentkåren ser fram 
emot samarbetet mellan Åbo Akademi och föreningarna. Allt för att säkerställa att den rika och livliga studietiden, 
som så många har fått ta del av, även lever I åtminstone 100 år till. 

För att stödja samhället I återhämtning från coronakrisen, har regeringen beslutat att satsa på utbildning. Universi-
teten har ökat antalet nybörjarplatser I årets antagning och utökar antalet ytterligare för nästa år. Det gör mig väldigt 
glad att regeringen delar vår åsikt om att utbildning är det som även  I framtiden driver vårt land.

Men när jag I dagens läge ser på en studerandes ekonomiska förutsättningar, kan jag bara fråga vad som gick fel. 
Under årtionden har studiestödet gått från en jämlikhetsgaranterade funktion till ett statens styrmedel. Ett studie-
stöd med för strikta inkomstgränser är icke ändamålsenligt och binder studerande till fattigdom. Samtidigt höjs stu-
dentlunchens pris utan att regeringen har höjt måltidsstödet från FPA. Oro över egen utkomst är inte ett fungerande 
koncept för effektivare studier. 

Glädjande för studentkåren är de stora kliv utvecklingen av verktyg och färdigheter för distansundervisning har tagit 
detta år. I dagens läge ska utbildningen vara mer flexibel för studerande. Distansdeltagande ska dock fungera som ett 
komplement för närundervisning, inte ersätta den. En studievardag där det sociala umgänget kapas bort, är ett recept 
för ökad ensamhet och psykisk ohälsa. Det är väldigt viktigt att universiteten sitter ner med studerande för att fånga 
de fungerande koncepten och verktygen, som sedan kan användas I framtiden.

In general, a well functioning and constantly evolving university requires good dialogue between the university and 
its students. During these difficult times, exchange students and students studying at international masters programs 
have been amongst the most affected, since many are away from their social safety net. It’s important that ÅAU, the 
Student Union and both local and national authorities continue working together to ensure that all students are offe-
red conditions where they only need to concentrate on their studies and gather new experiences. To all  international 
students I say, welcome to Åbo Akademi and welcome to Finland. I hope you have the opportunity to get to know the 
Finnish culture with its many peculiar attributes. I hope you make friendships that last for a lifetime. We are here to 
help and support you.

Bästa nya studerande. Ni har fantastiska år framför er. Jag är så otroligt stolt över er och er insats. Vägen hit har inte 
varit den lättaste men ni har överkommit alla motgångar. Kom ihåg att klappa er själva på axeln. Men sluta inte där, 
utan kom ihåg att även I fortsättningen vara stolta över små vinster I vardagen. Kom ihåg att inte vara för hårda mot 
er själva. Dagens prestationsdrivna samhälle gör att man inte inser behovet av att stanna upp för att se på allt det man 
uppnått, för att inte tala om den personliga utvecklingen som skett. Var nyfiken och våga påverka din utbildning och 
miljö. Njut av den sociala samvaron som våra campus erbjuder. Kom ihåg att koppla av då det behövs. 

Avslutningsvis vill jag påminna om framtidstro. Tappa inte hoppet, gör planer, våga drömma! I vardagen, se inte bara 
hinder, utan även möjligheter inom de ramar som omständigheterna utgör. Det är ingen lätt sak, men jag tror starkt 
på att det är vi som ska leda med exempel. Optimism smittar av sig lätt, låt oss sprida det.

Jag vill å mina egna och Studentkårens vägnar önska er alla en trevlig höst, 
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8.5 SO Martelins tal vid hjältegravarna 6.12

Ärade studenter, festfolk,

Idag firar vi Finlands självständighet. Vi är samlade här, enligt tradition, vid hjältegravarna för att minnas alla de som 
med sitt mod och stora uppoffring kämpat för finlands självständighet, både I fronten och på hemmafronten. 

Finland har vuxit upp till att kännetecknas av en stark demokrati där kunskap värnas om och satsas på. Låt oss vara 
försvarare av vetenskap, faktabaserat beslutstagande och jämlikhet. Detta ser jag som vår kamp och samtidigt det 
bästa sättet har hedra alla de hjältar vi idag vill minnas med vår krans.

Min generation har haft privilegiet att få växa upp I en tid som kännetecknas av trygghet och fred. Covid-19, som I år 
skakat om hela världen, är en av de tuffaste utmaningarna vår generation upplevt under sin livstid. Låt denna dag vara 
en påminnelse om att vi alla ska fortsättningsvis kämpa för kollektivet, inte endast se för djupt in I våra egna behov. 

Jag är otroligt stolt och tacksam för att få vara vara finländare. Jag är tacksam för att jag har rätt till att utbilda mig, att 
jobba, att uttrycka mig fritt och att få hälsovård av den högsta kvalitet. 

Vi ska aldrig sluta arbeta för ett bättre Finland, det gjorde inte heller våra hjältar.

Med dessa ord vill jag önska er en god fortsatt självständighetsdag.

Tack!

9 ÅAS 2020

Fullmäktige

ÅAS fullmäktige för perioden 1.1.2020–31.12.2021 valdes av kårmedlemmarna vid fullmäktigevalet i november 2019.

Under år 2020 bestod fullmäktige av grupperingarna De Rättvisa, DRV (5 mandat), Liberala studerande i Åbo, LSK (2 
mandat), MK-listan, MK-L (4 mandat), Gemensamma Vasa (7 mandat) Åbo Gröna Vänster, ÅGV (2 mandat), FNT (4 
mandat) och Åbo-Vasa socialdemokratiska studeranden ÅVSS (1 mandat).

Fullmäktigeledamöterna 2019 var:

 ● Ahlbäck Tobias GV (invald till kårstyrelsen på möte 1/20)
 ● Andergård Fredric FNT
 ● Back Oliver  GV
 ● Berglund Emelie MK-L
 ● Björk Amanda GV (invald till kårstyrelsen på möte 1/20)
 ● Brunell Anna  DRV
 ● Fellman Rosanna ÅGV
 ● Finell Benjamin FNT
 ● Forsblom Annina ÅGV
 ● Granroth Veera LSK
 ● Grönholm Niklas GV
 ● Hellström Louise DRV
 ● Jaakkola Vilma MK-L
 ● Julin Veera  DRV
 ● Juslin Tyra  GV
 ● Järnefelt Elisabeth DRV
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 ● Karlsson Sara GV
 ● Koivuniemi Viivi MK-L
 ● Korkman Anna LSK
 ● Laitinen Milja MK-L
 ● Lamoureux Sini MK-L (beviljades befrielse på möte 7/20)
 ● Lanndér Ronja FNT
 ● Lehtimäki Watti FNT
 ● Liewendahl Julia GV
 ● Lindholm Jannica DRV
 ● Mangs Oliver  FNT
 ● Martelin Matias DRV (invald till kårstyrelsen på möte 1/20)
 ● Mattlar Janice GV
 ● Mattson Albert DRV
 ● Nordell Ida  FNT
 ● Nordman Nicolina DRV
 ● Nyström Jonathan MK-L
 ● Ohtonen Aida GV (inkallad till suppleant from 6/20)
 ● Ojala Annika  MK-L (vald till ekonomidirektiones ordförande på möte 1/19)
 ● Oksanen Anna LSK
 ● Paalanen Ramses MK-L
 ● Pajoslahti Anton MK-L
 ● Pasanen Henri GV
 ● Paulin Julius  MK-L (inkallad till suppleant from 3/20)
 ● Raittila Gabriella DRV
 ● Schubert Patrick DRV
 ● Snickars Wilma GV
 ● Sommardal Nathalie LSK
 ● Storm Michelle GV
 ● Sundstedt Vilhelm FNT
 ● Systä Kati  DRV (inkallad till suppleant from 3/20) 
 ● Vikström Måns ÅGV
 ● Villanen Frans GV
 ● Vuorio Felix  MK-L
 ● Väärä Otto  GV
 ● Wallén Oskar  GV (inkallad till suppleant 7/20)
 ● Waltzer Henry GV (inkallad till suppleant 7/20)
 ● Wikström Jonathan ÅVSS
 ● Wikström Ronny ÅVSS
 ● Östberg Valter ÅGV
 ● Österholm Johanna GV

 ● Östman Erik  FNT
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Under året verkade följande personer inom ÅAS organ:

Fullmäktiges presidium

 ● Fullmäktigeordförande: Frans Villanen

 ● Första vice ordförande: Ida Nordell

 ● Andra vice ordförande: Vilma Jaakkola

ÅAS styrelse

 ● Styrelseordförande: Matias Martelin

 ● Vice styrelseordförande: Anders Mattsson

 ● Styrelsemedlem: Sara Hagman

 ● Styrelsemedlem: Tobias Ahlbäck

 ● Styrelsemedlem: Amanda Björk

 ● Styrelsemedlem: Miika Alhopuro

 ● Styrelsemedlem: Julia Kortelainen

Ekonomidirektionen

 ● Annika Ojala, ordförande 

 ● Richard Printz, vice ordförande

 ● Andreas Reipsar, medlem

 ● Rasmus Lundmark, medlem

 ● Otto Öhman, medlem

 ● Rachel Nygård-Taxell, expertmedlem

 ● Jarkko Kaplin, expertmedlem

 ● Tommy Sandås, expertmedlem

Kårkurator

 ● Silja Borgarsdottir-Sandelin

Kåraller

 ● Veera Julin

 ● Tyra Juslin

Inventerare i Åbo

 ● Calle Wikman

 ● Anna Oksanen

 ● Sara Nordell

 ● Fredric Andergård
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Inventerare i Vasa

 ● Tyra Juslin

 ● Henri Pasanen

Revisor                                              

 ● Henry Maarala, KPMG

Sifferrevisorer

 ● Revisionsbyrå KPMG

Anställda

 ● Generalsekreterare Jasmin Öberg

 ● Verkställande direktör Susanna Häyry

 ● Studentombud Petra Lindblad

 ● Serviceexpert i Åbo Markus Heikkilä

 ● Kommunikatör i Åbo Lukas Söderqvist (–7.1)

 ● Serviceexpert i Vasa Johanna Härus (–29.2)

 ● Serviceexpert i Vasa Amanda Ehn (9.3–)

 ● Kommunikatör i Åbo Mari Saloniemi (9.3–)

 ● Tf. serviceexpert och kommunikatör i Åbo Ina Laakso (7.1–29.2 & 12.3–13.3)

Projektarbetare

 ● Årsfestmarshalk Julia Liewendahl (ÅAS 101)

 ● Fastlaskiainens koordiantor Moa Brunnström (2020)

Chefredaktör för Errores S:tae Valpurgis                                     

 ● Ellen Lund

Redaktion för Errores S:tae Valpurgis 

 ● Linda Javén

 ● William Gräsbeck

 ● Axel Eriksson

 ● Erik Hakala

 ● Watti Lehtimäki

 ● Rosanna Fellman
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Fullmäktiges valutskott 

 ● Nathalie Sommardahl (Veera Granroth)

 ● Emelie Berglund (Anton Pajoslahti)

 ● Oliver Back (Julia Liewendahl)

 ● Veera Julin (Gabriella Raittila)

 ● Måns Vikström (Valter Östberg)

 ● Fredric Andergård (Erik Östman)

Årsfestmarskalk 2019

 ● Julia Liewendahl

Årsfestkommittén 20120

 ● Niklas Grönholm

 ● Patrik Friman

 ● Jesper Kivikoski

 ● Emilia Friis

 ● Amanda Backman

 ● Ronja Mannström

 ● Sofia Nordberg

 ● Isabella Strandén

Kårheraldiker 1.1.-31.12.2020

 ● Riina Forsman

Nämnden för utdelande av Brahevingarna och Brahevingar med lyra 2020

 ● Kårheraldriker Riina Forsman (ordförande)

 ● Jens Back 

 ● Ida-Maria Sola

 ● Oliver Back 

 ● Marina Stenbäck

Prisnämnd för Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris 2020

 ● Sari Pikkala

 ● Claus Stolpe

 ● Patrick Schubert

 ● Niklas Grönholm

 ● Kati Systä
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Nämnden för Utvecklingsfonden för Kåravdelningen i Vasa 2020

 ● Michelle Storm

 ● Otto Väärä

 ● Wilma Snickars

Seniorernas råd 2020

 ● Olav Eklund

 ● Ruth Illman

 ● Elina Pirjatanniemi

Prisnämnd för Jägarkapten Paul Wallenius kamratskapspris 2020

 ● Cecilia Juuti

 ● Jeremy Nyman

 ● Julia Liewendahl

 ● Veera Julin

 ● Oliver Back

Representanter på Ab Jerums vårbolagsstämma 31.03.2020

 ● Natalie Sommardal

 ● Ronja Lanndér

 ● Måns Vikström

 ● Jonatan Wikström 

 ● Anton Pajoslahti 

 ● Nicolina Nordman

 ● Henri Pasanen

Representanter på Ab Jerums bolagsstämma 24.9.2020

 ● Oliver Back

 ● Veera Granroth

 ● Louise Hellström

 ● Måns Vikström

 ● Frans Villanen
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Delegater på Finlands studentkårers förbunds förbundsdagar 12.-13.11.2020

 ● Frans Villanen

 ● Annika Ojala

 ● Matias Martelin

 ● Veera Granroth

 ● Anders Mattsson

 ● (Anton Pajoslahti)

 ● (Anna Oksanen) 

 ● (Sara Hagman)

 ● (Ida Nordell) 

 ● (Miika Alhopuro)

 ● GS Jasmin Öberg deltog som observatör.

Åbo Akademis styrelse

 ● Rasmus Lindqvist (1.1.2019-4.5.2020)

 ● Milla Stenström (1.1.2019-31.12.2020)

 ● Patrick Schubert (4.5.2020-31.12.2020)

Examensnämnden (tid.rättskyddsnämnden) vid Åbo Akademi (mandatperioden 

27.5.2020–31.12.2021)

 ● Elisabeth Järnefelt

 ● Miika Alhopuro

 ● Tobias Ahlbäck

 ● Anna Oksanen

Åbo Akademis krishanteringsgrupp 2020

 ● Generalsekreterare Jasmin Öberg

 ● Studentombud Petra Lindblad (suppleant)

Studenternas Hälsovårdstiftelsens delegation

 ● Kati Systä

Studenternas Hälsovårdsstiftelses lokaldirektion i Åbo och Raumo

 ● Ville Berglund

TYS Delegation

 ● Kati Systä

TYS styrelse

 ● Riina Forsman
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Studenternas Hälsovårdsstiftelses lokaldirektion i Vasa

 ● Catrin Hellman-Gretland

Svenska Lärarhögskolans Bostadsstiftelses styrelse 2020 (fram till delegations-

mötet våren 2021)

 ● Pekka Toivonen

 ● Veikko Männikkö 

Svenska Lärarhögskolans Bostadsstiftelses delegation (överlappande treåriga 

mandatperioder, stiftelsen ber om två eller tre namn per år)

 ● Riikka Aarnos (2018–2020)
 ● Rasmus Karlsson (2018–2020) 
 ● Lovisa Till (2018–2020)
 ● Tyra Juslin (2019–2021)
 ● Frans Villanen (2019–2021)
 ● Sofia Rönnblad (2020–2022)

 ● Oliver Engblom (2020–2022)

Opiskelijan Vaasa- Vasa studerande r.f. styrelse 2020

 ● Tobias Ahlbäck ordinarie, Amanda Björk suppleant

VOAS delegation 2020 (mandatperioden 31.3.2020–31.12.2020)

 ● Pia Ek (suppleant Frans Villanen)

VOAS delegation 2020 (mandatperioden 31.3.2020–31.12.2021)

 ● Johanna Österholm (suppleant Oliver Back)

VOAS styrelse 2020 (mandatperiod fram till 31.12.2020)

 ● Suppleant Tyra Juslin (Novia har ordinarieplatsen)

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 har under året beviljat följande föreningar specialföreningsstatus:

 ● Möte 02/20, Nylandsgatans Åilers r.f.

 ● Möte 05/20, Vitalitas

10.1 Specialföreningar vid ÅAS 2020

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
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 ● Katharsis

 ● Kemistklubben (KK)

 ● 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

 ● Vitalitas

 ● Välkky

 ● Östsvea

Idrottsföreningar

 ● Axels sportklubb (ASK)

 ● OL-UT

 ● Idrottsklubben Academia (IKA)

 ● KAV-Motion r.f.

 ● Abo Karate-do Shotokai (AKDS)

 ● Amerikansk Fotboll vid Åbo Akademi r.f.

 ● Nylandsgatans Åilers r.f.

Musikföreningar

 ● Akademiska Orkestern (AO)

 ● Axelbandet (AB)

 ● Brahe Djäknar (BD)
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 ● Florakören

 ● Pedavoces

 ● Rockföreningen vid Åbo Akademi (RÅA)

 ● Rockföreningen vid Åbo Akademi i Vasa (RÅAV)

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) 

 ● 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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