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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR 2012 
 
Verksamhetsidé 
Åbo Akademis Studentkår har till uppgift att vara en föreningslänk för studerandena vid Åbo Akademi samt att 
främja deras samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning 
till de studerandes roll i samhället. Kårens intressesektors verksamhet utgörs i huvudsak av tre områden: 
intressebevakning, service och medborgaraktiviteter. ÅAS strävar efter att fungera som en aktiv part i alla frågor 
som berör högskolestuderande. Kåren bedriver även affärsverksamhet för att ekonomiskt stöda den ideella 
verksamheten samt för att erbjuda service för medlemmarna. 
 
Under det gångna året hade ÅAS ca 5000 medlemmar, varav ca 3900 studerade i Åbo, ca 1000 i Vasa, ca 100 i 
Jakobstad och ca 50 i Helsingfors. Under år 2012 har ÅAS haft ca 80 forskarstuderande som medlemmar. 
 
Allmänt 
ÅAS högsta beslutande organ är kårfullmäktige. De 25 mandaten i kårfullmäktige var under år 2012 besatta med 
följande grupperingar: 
 
Liberala Studentklubben i Åbo (8 mandat) 
Liberala Studentklubben i Vasa (4 mandat) 
De Rättvisa (7 mandat) 
Åbo Gröna Vänster (1 mandat) 
Gröna Listan (3 mandat) 
Socialdemokratiska studerande (2 mandat) 
 
Fullmäktige sammanträdde åtta gånger under året, samt till sitt konstituerande möte den 8 december 2011. 
 
Intressesektorn 
Åbo Akademis Studentkårs intressesektors verksamhet var fortsättningsvis fokuserad på en bättre framtid för 
studenterna och strävade till att bättre och effektivare kunna erbjuda intressebevakning och service åt 
studerande vid Åbo Akademi.  
 
På det nationella planet har ÅAS speciellt arbetat för att säkra den avgiftsfria utbildningens framtid och för att få 
studiestödet indexbundet. Därutöver har ÅAS deltagit i studerandes nationella kommunalvalskampanj i 
samarbete med Finlands studentkårers förbund (FSF) och de lokala student- och studerandekårerna. ÅAS 
lobbade för studerande viktiga frågor gentemot partier och lyfte upp dessa angelägna ärenden i media. ÅAS 
uppmanade också studerande att aktivt delta och rösta i kommunalvalet. 
 
Ett av ÅAS huvudtyngdpunkter 2012 var studentrepresentanter inom Åbo Akademis förvaltning. Inför 
akademivalet och valet av universitetskollegiets studentrepresentanter arbetade ÅAS aktivt för att informera 
studerande vad valen handlade om, uppmana studerande att ställa upp i valen samt ge det bästa möjliga stödet 
till de studentrepresentanter som blev valda till de nya institutions- och fakultetsråden och 
universitetskollegiet. Utöver detta har ÅAS aktivt deltagit i ÅA:s interna diskussioner om genomströmningen 
och gett ut en publikation med rubriken: 59 förslag för snabbare studievägar vid Åbo Akademi. ÅAS har också 
uppmärksammat studenterna om de nyinrättade studiepsykologtjänsterna i Åbo och Vasa och uppmanat 
studerande att använda dessa tjänster vid behov. 
 
En annan tyngdpunkt för året var stödet till specialföreningarna. Genom att ordna regelbundna 
ordförandeträffar samt utbildningar till specialföreningarna höll ÅAS tät kontakt med sina specialföreningar. I 
syfte att inkludera och stöda specialföreningarna starkare i intressebevakningsfrågor för sina egna medlemmar 
började ÅAS planera ett utbildningspaket för föreningarna och inledde ett ökat samarbete mellan ÅAS och 
specialföreningarna. Under året har även de utländska studerandes situation i Finland uppmärksammats i och 
med att ÅAS bl.a. tagit avstånd från terminsavgifter och deltagit i diskussioner om utländska studerandes 
bostadssituation i Åbo. 
 
På våren utfördes en kårenitenkät vars resultat sedan sammanställdes till en rapport som utgjorde grunden till 
ett åtgärdsprogram som fullmäktige sedan godkände på hösten. På hösten godkände fullmäktige också ÅAS 
jämlikhetsplan för åren 2013-2015.  
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Medlemsavgiften under läsåret 2011–2012 var 109 euro för grundexamensstuderande och 65 euro för 
forskarstuderande. Medlemsavgifterna uppgick år 2012 till ca 338 000 euro (exkluderande hälsovårdsavgiften om 
44 euro/grundexamensstuderande medlem). Av dessa medel har ca 208 000 euro gått till löner och arvoden. En 
stor del (ca 57 000 euro) har betalats i korporationsavgifter till FSF och SSI.  
 
Som helhet har ÅAS intressesektor klarat ekonomin år 2012 bra, bokslutet visar ett överskott på ca 6000 euro.  
 
Kårstyrelsen 
Åbo Akademis Studentkårs styrelse bestod under året av följande medlemmar: ordförande Raine Katajamäki, 
Jessica Nordback (viceordförande med underansvarsområden jämlikhet, rättskydd och utkomst), 
styrelsemedlem Ina Biström (underansvarsområden studieframgång, utbildningens kvalité, högskolepolitik i 
Finland), styrelsemedlem Alexander Nordling (1.2.-31.12) (underansvarsområden specialföreningar, motion och 
Marliminister), styrelsemedlem Marina Stenbäck (1.2.-31.12) (underansvarsområden studenttraditioner, hälsa, 
boende och information) och styrelsemedlem Sonja Sunde (underansvarsområde studentrepresentanter, miljö 
och bistånd). Styrelsen hade 36 möten under året.  
  
Sekretariatet 
Under året bestod intressesektorns sekretariat i Åbo av generalsekreterare Riina Lappalainen, Petra Lindblad 
som högskolepolitisk sekreterare (familj– och vårdledig hela året), vikarierande högskolepolitisk sekreterare 
Heidi Hietala, socialpolitisk sekreterare med utrikesärenden Monika Antikainen (studieledig 6.2–15.4.2012), 
vikarierande socialpolitisk sekreterare med utrikesärenden Katarina Kiiskinen (13.2–13.4.2012), 
informationssekreterare Matias Dahlbäck och kanslisekreterare Markus Heikkilä. Vid intressesektorn arbetade 
under året även en projektsekreterare för sammanställandet av en kårenitenkät (Linda Bäckman), en 
projektsekreterare för ÅAS studenttraditioner (Aino Jalkanen), en projektsekreterare för startpaketlagret i Vasa 
(Malin Olkkola), en projektsekreterare för biståndsveckan (Anna Perälä) samt en projektsekreterare för 
inbindning av ÅAS protokoll (Katarina Kiiskinen). I Vasa bestod sekretariatet under året av verksamhetsledare 
för Havtornen Marcus Beijar.  
 
 
 Ekonomisektorn 
 
Verksamheten har koncentrerats till Kafé Gadolinia Kb:s studentbespisningar, förvaltningen av kårfastigheterna 
och Kårhusfonden. Kafé Gadolinia Kb har för åttonde året handhaft kvällsrestaurangen samt Pub Kåren. 
Kvällsrestaurangen har även under det här verksamhetsåret fått väldigt positiv respons från festarrangörer och 
vi kan stoltsera med att ha en högklassig bankettrestaurang. Kundundersökningarna som genomförts under 
året visar även att våra kunder dags- som kvällstid fortsättningsvis varit nöjda med våra restauranger. 
 
Kårhuset har kvällstid varit öppet från måndag till onsdag för kåreniter. Ekonomisektorn har understött 
verksamheten genom att stå för alla kostnader som öppethållningen medfört.  
 
Havtornen i Vasa har varit i bruk under fyra år och besöks aktivt av medlemmarna i Vasa. Verksamheten i och 
uthyrningen av Havtornens utrymmen har dock inte uppfyllt förväntningarna. 
 
ÅAS helägda bolag Ab Jerum Oy har inte bedrivit verksamhet under räkenskapsperioden. 
 
Enligt resultaträkningen visar ÅAS en förlust på -62 902,75 €. I totalresultatet ingår följande enhetsresultat: 
 
 Kårfastigheterna och Domus Aboensis  -  82 643,18 € 
 Intressesektorn        +   6 072,40 € 
 Placerade medel                        + 13 668,03 €  
 
Ekonomidirektionen 
 
Ekonomidirektionen (ED) bestod fram till 8 oktober av följande medlemmar: ordförande Beata Björkvall, Taika 
Lapintie (vice ordförande), Rolf Ahlqvist, Lars Hassel, Lasse Mäki-Hokkonen och Barbro Schauman. Den 8 
oktober ersattes Lasse Mäki-Hokkonen av Henrik Ahnger. Som sekreterare för ekonomidirektionen fungerade 
VD Lena Backman. Ekonomidirektionen hade fem möten under året. 
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Personal 
Lena Backman har fungerat som verkställande direktör för ÅAS, Kafé Gadolinia Kb och AB Jerum Oy. 
 
Revisorer 
 
Revisionen har skötts av CGR Henry Maarala med en av revisionsbyrå KPMG utsedd suppleant och 
verksamhetsgranskare Mikael Höysti med suppleant Patrik Fellman. Sifferrevisionen har skötts av revisionsbyrå 
KPMG. 
 
Kafé Gadolinia Kb 
 
Kafé Gadolinia Kb fortsatte att under 2012 bedriva studentbespisning i Åbo i Café Arken, Café Gadolinia, Café 
Fänriken, Café Kåren, Café Hanken och Bibbacaféet. Vid Bibbacaféet har det bland studerande populära ”Late 
Lunch”-konceptet, dvs. måltidsstödd måltidsförsäljningen kvällstid (kl.14.00–18.30), fortsatt. 
 
Antalet serverade studentluncher 2008-2012 
 
  2008   2009   2010  2011  2012 
 216 511  198 591  212 185  219 131  226 488 
 
Antalet sålda studentluncher och omsättningen växte under 2012. På maskiner och inventarier avskrevs 25 
procent, för Café Kåren 20 procent. 
 
För Kafé Gadolinia Kb har gjorts separat bokslut, som visar en vinst på 165 043,00 €. 
 
Kårfastigheterna och Domus Aboensis 
 
Under året genomfördes smärre reparationer i Kårhuset i Åbo. På byggnaden har gjorts en avskrivning på 2 
procent av restvärdet, medan inventariernas restvärde har avskrivits med 25 procent. 
 
På Havtornen har man avskrivit byggnaden med 2 procent medan den tekniska utrustningen skrivs av med 
jämna avskrivningar under tio år. Havtornen gör ett resultat på – 24 399,36 €.  
 
Efter administrationskostnader och avskrivningar gör Tavasthem ett resultat på – 63 434,33 € och Domus 
Aboensis + 5 190,51 €. Ur den så kallade Studenthemsfonden, som förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi, 
erhölls 31 800,08 € för Tavasthems reparationskostnader.  
 
Administrationen 
 
Administrationskostnaderna för ÅAS uppgick 2012 till 78 688,07 €, där de största enskilda kostnaderna består av 
lönekostnader och kostnader för ekonomiförvaltning. Administrationskostnaderna har övervältrats på de olika 
enheterna. 
 
Självtäckande fonder 
 
Knoellingerska fonden förvaltade och hyrde ut bostaden enligt stadgarna för fonden. Nummelins och Wallenius 
fond delade ut stipendier enligt stadgarna för fonderna. För reparation av fastigheten Tavasthem togs 22 205 € 
från Branders fond. 
 
Kårhusfonden 
 
Kårhusfondens avsikt är att i långa loppet garantera Kårhusets fortsatta existens. ÅAS strävar att placera sina 
medel långsiktigt på en låg risknivå. Investeringarna i bostäder har även en viktig social dimension. Utöver 
studenthemmen (Tavasthem och Domus Aboensis) kan ÅAS i dagens läge erbjuda hyresbostad åt över 30 
studenter. Flera av lägenheterna har haft renoveringar i samband med rörrenoveringar.  
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Målsättningen för fördelningen av placeringarna har ursprungligen varit jämnt tredelad, ränteplaceringar, 
bostäder och aktieplaceringar. På grund av bostadsprisernas goda utveckling har bostäderna fått en större 
andel. Eftersom vi inte vill avyttra bostäder, även pga. deras sociala funktion, har vi gått in för att bostädernas 
andel kan vara hälften och att resten fördelas jämnt mellan räntebärande och aktierelaterade placeringar.  
 
Totalt är placeringarnas dagsvärde ca 3,5 milj. euro, varav ränterelaterade placeringar ca 0,3 milj. euro, bostäder 
(869,5 kvadratmeter bostadsyta) till dagsvärde ca 2,2 milj. euro, indexlån för 0,2 milj. euro och aktierelaterade 
placeringar ca 0,8 milj. euro.  
 
Ekonomisektorns understöd till intressesektorn 
 
Ekonomisektorn har finansiellt stött intressesektorn genom delade lönekostnader för sekreterare och för hyror.  
 



Verksamhetsberättelse 2012 för Åbo Akademis Studentkårs intressesektor 
  
”Studentkåren, nedan även nämnd Kåren har till uppgift att vara en förenande länk för 
studerande vid ÅA samt att främja deras samhälleliga, sociala, intellektuella, och 
studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till studenternas roll i 
samhället.” 

  
      Åbo Akademis Studentkårs stadgar 1 § 

  
1 Verksamhetsgrund 
Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) är ett offentligrättsligt samfund med självstyre, 
lagstadgad i universitetslagen (558/2009) och lag om införande av universitetslagen 
(559/2009). 
  
Under det gångna året hade ÅAS ca 5000 medlemmar, varav ca 3900 studerade i Åbo, 
ca 1000 i Vasa, ca 100 i Jakobstad och ca 50 i Helsingfors. Under år 2012 har ÅAS haft 
ca 80 forskarstuderande som medlemmar. 
  
ÅAS huvudsakliga uppgift är att bevaka sina medlemmars intressen och möjligheter att 
studera. Intressebevakningsarbetet drivs på tre olika nivåer: verksamhet på riksplan, på 
studieorten och inom universitetet. 
  
1.1 Organisation 
ÅAS huvudsakliga uppgift är att bedriva intressebevakning. Som stöd för den ideella 
verksamheten kan studentkåren även bedriva affärsverksamhet. Intressebevakningen 
drivs av studentkårens intressesektor enligt de riktlinjer fullmäktige godkänt. 
Intressesektorn består av studentkårens styrelse och sekretariat. 
  
1.1.1 Fullmäktige 
Den högsta beslutande makten inom ÅAS innehas av fullmäktige.  Under år 2012 
sammanträdde fullmäktige nio gånger till möte. Dessutom samlades fullmäktige fyra 
gånger till aftonskola. På sitt konstituerande möte i december 2011 valde fullmäktige 
presidiet för år 2012: fullmäktigeordförande Matias Kallio (Liberala Studerande LSK i 
Åbo), första vice ordförande Alexandra Furu (Socialdemokratiska Studerande) och 
andra vice ordförande Emilia Juslin (Gröna Listan). 
  
1.1.2 Kårstyrelsen 
Studentkårens styrelse år 2012 bestod av ordförande Raine Katajamäki, vice 
ordförande Jessica Nordback med underansvarsområden jämlikhet, rättskydd och 
utkomst, styrelsemedlem Ina Biström med underansvarsområden studieframgång, 
utbildningens kvalitet, högskolepolitik i Finland, styrelsemedlem Alexander Nordling 

med underansvarsområden specialföreningar, motion och Marliminister, 
styrelsemedlem Marina Stenbäck med underansvarsområden studenttraditioner, hälsa, 
boende och information och styrelsemedlem Sonja Sunde med underansvarsområde 
studentrepresentanter, miljö och bistånd. Under året hade styrelsen totalt 30 möten. 
  
1.1.3 Utskott 
Följande regionsöverskridande utskott var verksamma år 2012: jämlikhets-, miljö- och 
bistånds-, kommunikations-, kultur och intressebevakningsutskottet. 
  
1.1.4 Personal 
Som ansvarsfull arbetsgivare har ÅAS under år 2012 värnat om sin personal. De 
anställda har erbjudits möjligheter till personalutbildning och utvecklandet av sina 
arbetsuppgifter. Anställda har haft möjlighet till subventionerad motion och de har fått 
använda en timme av arbetstid per vecka till att motionera. Som personalens 
arbetsskyddsfullmäktige har fungerat SSU Monika Antikainen. 
  
Under året bestod intressesektorns sekretariat i Åbo av generalsekreterare Riina 
Lappalainen, Petra Lindblad som högskolepolitisk sekreterare (familj– och vårdledig 
hela året), vikarierande högskolepolitisk sekreterare Heidi Hietala, socialpolitisk 
sekreterare med utrikesärenden Monika Antikainen (studieledig 6.2–15.4.2012), 
vikarierande socialpolitisk sekreterare med utrikesärenden Katarina Kiiskinen (13.2–
13.4.2012), informationssekreterare Matias Dahlbäck och kanslisekreterare Markus 
Heikkilä. Vid intressesektorn arbetade under året även en projektsekreterare för 
sammanställandet av en kårenitenkät (Linda Bäckman), en projektsekreterare för ÅAS 
studenttraditioner (Aino Jalkanen), en projektsekreterare för startpaketlagret i Vasa 
(Malin Olkkola), en projektsekreterare för biståndsveckan (Anna Perälä) samt en 
projektsekreterare för inbindning av ÅAS protokoll (Katarina Kiiskinen). I Vasa bestod 
sekretariatet under året av verksamhetsledare för Havtornen Marcus Beijar. 
  
  
2 Intressebevakning 
ÅAS’ intressesektor fortsatte sin planenliga verksamhet för studenternas bättre framtid 
med en strävan att bättre och effektivare kunna erbjuda intressebevakning och service 
åt studerande vid Åbo Akademi. Ett av ÅAS huvudtyngdpunkter har varit 
studentrepresentanter inom Åbo Akademis förvaltning. Inför akademivalet samt valet av 
universitetskollegiets studentrepresentanter arbetade ÅAS aktivt för att berätta till 
studerande vad de här valen handlar om, uppmana studerande att ställa upp i valen 
samt ge det bästa möjliga stödet till de studentrepresentanter som blev valda till de nya 
institutions-, och fakultetsråden samt till universitetskollegiet. 
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I sin intressebevakning inom ÅA har ÅAS samarbetat också med ämnes- och 
fakultetsföreningarna samt universitetets ledning och personal. Under 2012 fortsatte de 
månatliga rektorsluncherna med kårstyrelsen, sekretariatet och rektor Mattinen. 
Kontakten till ÅA:s förvaltning fungerade under år 2012 på ett berömligt sätt och 
sekretariatets och styrelsemedlemmars engagemang i olika arbetsgrupper inom ÅA och 
samarbetssamfund har varit en viktig del av intressebevakningsarbetet. Utöver detta har 
ÅAS deltagit aktivt i ÅA:s interna diskussioner om studerandes snabbare 
genomströmning och gett ut en publikation med rubriken “59 förslag till smidigare 
studievägar vid Åbo Akademi”. 
  
En annan tyngdpunkt för året har varit kommunalvalet. ÅAS deltog i studerandes 
nationella kommunalvalskampanj i samarbete med Finland studentkårernas förbund 
(FSF) samt i samarbete med de lokala student- och studerandekårer. ÅAS lobbade för 
studerande viktiga frågor gentemot partierna och lyfte upp dessa ärenden i media. ÅAS 
uppmanade också studerande att rösta i kommunalvalet. I Åbo samarbetade ÅAS i 
kommunalvalet med Turun yliopiston ylioppilaskunta, Turun ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta TUO samt med Studerandekåren Novium som tillsammans bildade ett 
gemensamt språkrör för högskolestuderande i Åbo med namnet Grupp 30 000. I Vasa 
samarbetade ÅAS med Högskolestuderandes konsortsium som är ett nätverk 
bestående av ÅAS, Vaasan yliopiston ylioppilaskunta, Vaasan ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta, Studerandekåren Novium, Studentföreningen vid Svenska 
Handelshögskolan i Vasa r.f. samt Justus rf. 
 
ÅAS har aktivt följt med diskussioner och utredningar på alla verksamhetsområden och 
har utnyttjat alla tillfällen för att uttala sig och framföra sina medlemmars åsikter och 
intressen, både gentemot ÅA men också mot utomstående aktörer. I kapitel fem 
framläggs en komplett lista på de utlåtanden och uttalanden som gjorts under året. 
 
Åbo Akademis Studentkår har under år 2012 upprätthållit samarbetet mot det övriga 
Norden. SO Katajamäki och styrelsemedlem Biström deltog exempelvis i en 
internationell konferens för studentkårer i Malmö 23-25.5.2012. 
 
3-6.5 genomförde fullmäktige tillsammans med styrelsen ett studiebesök till Uppsala där de 
bekantade sig med jämlikhetsarbete, bostadssituationen för de studerande samt studentaktivitet 
inom Uppsala universitet, Uppsala universitets studentkår samt studentnationerna. Besöket 
genomfördes med hjälp av understöd från Kulturfonden för Sverige och Finland. 
 
 
2.1 Högskolepolitik 
ÅAS’ högskolepolitiska sektor har aktivt följt med händelserna inom högskolepolitiken, 
såväl lokalt i Åbo och i Vasa som nationellt. Centrala mål i ÅAS’ högskolepolitiska 

arbete har varit att stöda undervisningens utvecklings- och kvalitetsarbete, trygga 
studenternas påverkningsmöjligheter i universitetssamfundet och ta hand om 
studenternas rättsskydd. Under år 2012 samarbetade den högskolepolitiska sektorn 
med de andra student- och studerandekårerna i Åbo och Vasa, med FSF och även 
andra finländska studentkårer, speciellt inom det sk. IESMYYKST-nätverket.  
 
De viktigaste forumen för ÅAS’ intressebevakning på det högskolepolitiska fältet är 
träffarna med ÅA:s förvaltning. Styrelsen och sekretariatet har träffat rektor och 
förvaltningsdirektör regelbundet. Även förvaltningsdirektör i Vasa Timo Bäckman, 
prorektor med ansvar för utbildningsfrågor Christina Nygren-Ländgärds och direktör för 
forskning och utbildning Mats Lindfelt har träffats med jämna mellanrum. Därutöver har 
ÅAS ordnat flera träffar med bl.a. Datacentralen, Åbo Akademis Bibliotek och Tritonia, 
studiekanslierna i Vasa och i Åbo, Arbetsforum samt Lärcentret inklusive 
kvalitetsenheten.   
  
2.1.1 Högskolepolitik nationellt och vid Åbo Akademi 
Året 2012 inleddes med högskoleverkets gemensamma målsättningar, genom vilka 
ministeriet styr universiteten, för avtalsperioden 2013-2016. ÅAS uttalade sig om 
målsättningarna i januari via ÅA och lyfte i sitt uttalande fram bl.a. vikten av 
undervisningens uppskattning och studenters och personalens välmående. 
 
En del av de nationella utvecklingsplanerna och ett återkommande samtalsämne både 
vid Åbo Akademi internt och nationellt i Finland år 2012 var den av UKM beredda 
finansieringsmodellen för universiteten (”Kvalitetsinriktat, internationellt, profilerat och 
verkningsfullt universitet – ett förslag till finansieringsmodell för universiteten fr.o.m. 
2013”). I januari 2012 tillsatte Rektor för Åbo Akademi en arbetsgrupp med uppgift att 
framlägga förslag till en intern finansieringsnyckel för Åbo Akademi (Rektors beslut 
5.1.2012). ÅAS representerades i arbetsgruppen av HS Hietala. Arbetsgruppens förslag 
reflekterar långt den statliga, resultatbaserade modellen, men även den mycket 
omdiskuterade mätaren enligt vilken en betydande del av ÅA:s basfinansiering delas ut 
enligt hur många studeranden som avlagt minst 55sp/läsår.  
  
I sin feedback till Åbo Akademi i oktober 2011 lade UKM märke till att 
studentgenomströmningen på många områden vid ÅA är relativt låg i nationell 
jämförelse. Inte ens hälften av ÅA-studenterna har på de senaste åren blivit färdiga med 
sina studier inom sju år efter att ha inlett dem. För att reda ut orsakerna till den 
långsamma studietakten och för att kunna ge ÅA feedback om vad som kunde 
förbättras lanserade ÅAS i mars 2012 en idétävling om smidigare studietakt för alla 
kåreniter. Tävlingen gick ut på att ÅA-studerande fick skicka förslag på vad ÅA kunde 
göra för att försnabba deras studier och för att möjliggöra en smidigare studietakt. Det 
vinnande förslaget belönades med 298 €, en summa som motsvarar studiepenningen. 
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Tävlingens vinnare var Nadina Vihinen. Vinnaren utlystes och tävlingsbidragen 
presenterades av SO Katajamäki på Lärcentrets seminarium om genomströmning 
30.3.2012. 
 
Idétävlingens bidrag bearbetades till en publikation, “59 förslag till smidigare 
studievägar vid Åbo Akademi”, som trycktes och delades ut till Åbo Akademis styrelse, 
rektorat, förvaltning, prefekter och studentrepresentanter i institutionsråd och 
universitetskollegiet. Förslagen är grupperade enligt teman “utbildningens planering”, 
“studentcentrerade undervisnings- och inlärningsmetoder som den största 
inspirationskällan”, “tentamina”, “flexibla studiemöjligheter i olika livssituationer”, 
“studiesociala situationer, delaktighet och god studiegemenskap i nyckelställning”, “den 
fysiska studiemiljön”, “stöd och rådgivning” och “studiernas arbetslivsrelevans som 
pådrivare”. SO Katajamäki höll ett anförande och presenterade publikationen på 
Lärcentrets andra seminarium om genomströmning, “Smidig studiegång och snabb 
utexaminering – genomströmningsideal?” 13.11.2012. 
 
En arbetsgrupp för att förbättra genomströmningen vid Åbo Akademi tillsattes för 
perioden 1.9.-31.12.2012. Arbetsgruppen hade som uppgift att utveckla, förtydliga och 
gärna förenhetliga modeller för examensstruktur och studiegång så att det för varje 
utbildning finns en rekommenderad studiegång, egenlärarverksamheten, vari ingår en 
systematik både gällande rådgivning och uppföljning, studieorientering, introduktion till 
samt socialisering in i akademiska studier samt grundutbildningens innehåll utgående 
från de åtgärdsförslag som framförs i årets studieklimatundersökning samt 
arbetslivsenkäter. ÅAS representerades i arbetsgruppen av HS Hietala (suppleant SSU 
Antikainen). Gruppens slutrapport reflekterar långt samma idéer som läggs fram i ÅAS’ 
publikation “59 förslag till smidigare studievägar vid Åbo Akademi”. 
 
Under hösten 2012 uppdagades ÅA:s bekymmersamma ekonomiska situation då Åbo 
Akademis samtliga enheter fick besked att spara 5 % av sina verksamhetskostnader 
och då Åbo Akademis styrelse godkände en budget för 2013 med 4 miljoner euros 
underskott. Situationen orsakas av att anslagen från Undervisnings- och 
kulturministeriet minskar och av att universitetsindexet frusits, samtidigt som 
genomströmningen och finansiella prestationer mätt enligt UKM:s finansieringsmodell är 
sämre. ÅAS uttryckte oro speciellt för stödfunktionernas verksamhetsförutsättningar. 
Den 5 december 2012 tillsatte Rektor för Åbo Akademi tre arbetsgrupper (Rektors 
beslut 315/01/2012) för att ge förslag till ett fortsatt handlingskraftigt och framgångsrikt 
universitet. ÅAS har gett betydande stöd åt de tre studentrepresentanterna i 
arbetsgrupperna. 
 
2.1.1.1 Svenska språkets ställning 

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 uppmärksamma svenska 
språkets ställning och för att bevaka svenskspråkiga studerandes intressen. 
Språkfrågor lyftes fram speciellt till Finlands Studentkårers Förbund, Nyyti rf, Åbo 
Studentbystiftelse och Studenthälsan. 
 
I början av hösten 2012 kommenterade ÅAS via ÅA UKM:s rapport “Funktionell 
svenska”, utgiven av en arbetsgrupp tillsatt av undervisningsminister Virkkunen för att 
utvärdera omfattningen av undervisningen i svenska och undervisningsarrangemangen 
på olika utbildningsstadier samt för att reda ut olika möjligheter för hur undervisningen i 
svenska kan ordnas i den grundläggande utbildningen. Arbetsgruppen hade ombetts att 
komma med förslag på hur man kunde förbättra undervisningen och inlärningen av det 
svenska språket på alla utbildningsstadier samt hur den språkliga jämställdheten kan 
tryggas. 
  
2.1.1.2 Avgiftsfri utbildning 
ÅAS har aktivt förespråkat avgiftsfri utbildning för alla studerande, såväl finländska som 
utländska, under året. På våren 2012 aktualiserades en fråga om kursavgifter vid Åbo 
Akademi och med anledning av detta utredde ÅAS situationen bredare. 
Specialföreningar, studentrepresentanter och enskilda studerande uppmanades att 
berätta huruvida de stött på avgifter som bör betalas i samband med kurser. ÅAS 
sammanställde resultatet åt rektor och utredde hur §8 om undervisningens avgiftsfrihet i 
universitetslagen förhåller sig till detta. Förutom enstaka kompendieavgifter främst på 
språkkurser uppbärs det avgifter på kurser i huslig ekonomi, slöjd och på fältkurser av 
olika slag.  
 
I januari 2012 tillsatte rektor en arbetsgrupp för att se över situationen med 
terminsavgifter vid ÅA. ÅAS representerades i arbetsgruppen av GS Lappalainen. 
 
Den avgiftsfria utbildningens vikt har speciellt lyfts fram på den avgiftsfria utbildningens 
dag 28.11 då ÅAS ordnade en flashmob i café Gadolinia i Åbo tillsammans med körerna 
Florakören och Brahe Djäknar. Jippot gick ut på att körmedlemmarna sjöng en sång om 
vikten av avgiftsfri utbildning och fick mycket synlighet i lokalmedia. Samtidigt deltog 
ÅAS i FSF:s gemensamma visuella kampanj för avgiftsfri utbildning och hängde upp 
planscher och delade ut lögnräkningar för utbildning vid caféerna i Gadolinia, Arken och 
Kåren i Åbo samt vid restaurang Alexander i Academill, Vasa. 
  
2.1.2 Internationalisering 
ÅAS har ständig kontakt med Åbo Akademis internationella enhet i Åbo och Vasa. I 
januari 2012 kommenterade ÅAS planen för den internationella verksamheten vid ÅA 
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2012-2016. Welcome-party för nya utbytesstuderande har ordnats som ett 
samarbetsprojekt med de övriga student- och studerandekårerna på nattklubben Klubi i 
Åbo. ÅAS har träffat föreningen ISTU (International students of Turku Universities) för 
ökad kännedom om utländska examensstudenternas studievardag vid ÅA och för 
diskussion om samarbetsmöjligheter. ÅAS har även stött föreningen ESN (Erasmus 
Student Network) vid Åbo Akademi.  
 
I augusti 2012 sammankallade ÅAS koordinatorerna för de internationella 
magistersprogrammen samt studiekansliets och internationella enhetens representanter 
till en träff där bl.a. utländska studerandes studievardag, boende och rättsskydd 
diskuterades. Extra insatser gjordes med bl.a. boendefrågor, tutorering och 
introduktionsveckan på hösten 2012 i Vasa där ÅA för första gången mottog utländska 
examensstuderanden till sitt nya magistersprogram “Peace, Mediation and Conflict 
Research”. 
  
2.1.3 Studier 
2.1.3.1 Studiegången 
ÅAS har aktivt marknadsfört e-tent för de studerande, speciellt efter att ÅA år 2012 även 
öppnat ett e-tentrum i Vasa med en dator i Academill. Fortfarande utnyttjas dock e-tent 
rätt lite.  
 
ÅAS har under hela året arbetat för att studerande i Vasa ska ha möjlighet att få arbeta 
ostört i den tysta datasalen och diskuterade även behovet av en läsesal och 
grupparbetsrum utöver det utbud som finns i Tritonia. Studeranden i Academill har 
också framfört önskemål efter flera tysta dataplatser, eftersom det i Academill enbart 
finns 36 datorer som inte används för undervisning. Önskemålen har tagits upp på 
träffar med förvaltningsdirektören för ÅA i Vasa. 
 
Också studenternas möjlighet till kopiering har varit ett aktuellt tema under år 2012. 
Efter att Åbo Akademis tryckeri gått samman med Uniprint har de olika ämnena och 
enheterna tagit över kopieringsmaskinerna och i stället för de gamla Magnakorten 
används kopieringskoder som studeranden inte får. Speciellt studeranden i Arken i Åbo 
har haft bekymmer pga. att de inte längre kan kopiera vid institutionen. ÅAS har under 
2012 haft två träffar med Datacentralens representanter för att diskutera situationen och 
möjliga lösningar. ÅAS har också framfört ett behov av kopieringsservice i Vasa och 
Jakobstad där ÅA inte erbjuder kopiering för studerande.     
 
Under våren 2012 har ÅAS poängterat vikten av en tillgänglig studentexpedition både i 
Åbo och i Vasa, vilket även lyfts upp bland kårenitenkätens svar. Efter att ÅAS 
kontinuerligt lyft upp frågan med både studieförvaltningen och ÅA:s ledning gick 
studentexpeditionen i Gripen i Åbo på hösten 2012 in för nya öppettider, vardagar kl 10-

15. Öppettiderna är på prov läsåret 2012 - 2013 varefter de utvärderas. 
Studentexpeditionen i Vasa har samma öppettider. 
 
Under våren uppdagades även behovet att erkänna den satsning som tutorer samt 
förtroendevalda studentrepresentanter vid ÅAS och i Åbo Akademis förvaltning ger med 
studiepoäng. De förtroendevalda lär sig att ta ansvar för att sköta gemensamma 
ärenden, får erfarenheter av att delta i utvecklandet av studiemiljön och 
universitetssamfundet, bekantar sig med förvaltningen och med förvaltnings- och 
föreningslagens grunder och får även relevanta arbetslivsfärdigheter. ÅAS’ förslag föll 
på god jord inom ÅA och fr.o.m. hösten 2012 är det möjligt att få studiepoäng för 
förtroendeuppdrag inom Åbo Akademis styrelse och institutionsråd (2sp) samt Åbo 
Akademis Studentkårs styrelse (2sp) och i viss mån även övriga förtroendeuppdrag 
inom ÅA:s förvaltning. För att erhålla studiepoäng görs en inlärningsdagbok/rapport 
efter mandatperiodens slut, som lämnas in till enheten Forskning och utbildning på 
särskild blankett tillsammans med intyg över förtroendeuppdraget.       
 
ÅAS har också aktivt deltagit i diskussionen om bl.a. egenlärarverksamheten och dess 
roll i studentgenomströmningen. SSU Antikainen och HS Hietala deltog i institutionernas 
egenlärarträffar på våren 2012 för att diskutera ÅA-studerandenas situation och för att 
få närmare insyn i egenlärararbetet. ÅAS har framfört att egenlärararbetet borde vara 
meriterande och arbetstimmar borde reserveras åt uppgiften i arbetsplanen. ÅAS deltog 
också i HHÅA:s höstkonferens “Aktiverande utbildning, energiöverföring mellan 
studenter och lärare” 26.10.2012 gällande aktiverat lärande samt egenlärarrollen. 
 
En viktig fråga under 2012 har varit studenternas arbetsmarknadsfärdigheter och 
utbildningarnas arbetsmarknadsrelevans. ÅA har deltagit i det nationella “Lähde 
Työelämään”-projektet som koordineras av Arbetsforum. Det centrala målet med 
projektet är att förbättra de studerandes kunskaper och kännedom om arbetslivet. Detta 
vill man uppnå genom att förtydliga och effektivera samarbetet mellan högskolorna och 
arbetsmarknaden. ÅAS varit representerat i projektets styrgrupp av HS Hietala. 
  
2.1.3.2 Kvalitet 
ÅAS har aktivt samarbetat med ÅA:s Kvalitetsenhet och med Lärcentret. HS Hietala har 
bl.a. deltagit som medlem i en arbetsgrupp som utvecklar studieplaneringsverktyget 
MinPlan. ÅAS har också aktivt informerat om och uppmuntrat studenterna att delta i 
studieklimatundersökningen som utfördes på våren 2012 för första, tredje och femte 
årets studerande. 
  
2.1.3.3 Undervisning 
I anslutning till årsfesten i februari uppmärksammade ÅAS förtjänt akademipersonal 
genom den traditionsenliga ”ros istället för ris”-kampanjen. Rosor tilldelades åt: 
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Förvaltningsdirektör Ulla Achrén, förvaltningen 
Universitetslärare Göran Bernas, de matematisk-naturvetenskapliga ämnenas didaktik 
Amanuens Susanna Hemming, utvecklingspsykologi 
Lektor Roger Holmström, litteraturvetenskap 
Doktorand Paula Klami-Wetterstein, rättsvetenskaper 
Direktör för Forskning och Utbildning Mats Lindfelt, forskning och utbildning 
Universitetslärare Jan-Erik Lönnqvist, organisk kemi 
Projektforskare Benny Salo, psykologi 
Satu Sivula, Café Kåren 
Doktorand Oliver Winkler, tyska 
Universitetslärare Mia Åkerfelt, konstvetenskap 
  
2.1.3.4 Studiehandledning 
ÅAS har vid ett flertal tillfällen lyft upp betydelsen av effektiv och ändamålsenlig 
studiehandledning. Betydelsen av detta har också lyfts fram vid samtal med bl.a. rektorn.  
  
Mentorverksamheten har under år 2012 fortsatt kontinuerligt men överförts till 
Lärcentret. Detta pga. att ÅAS inte förvaltar mentorsarvoden och kan därmed inte heller 
veta hurdana medel det finns till förfogande när mentorsbehovet uppdagas.  
  
2.1.4 Beslutsfattande 
I och med att förvaltningens studentrepresentanter var ett tyngdpunktsområde för ÅAS’ 
verksamhet år 2012 har de under året fått speciell uppmärksamhet utöver den 
sakkunskap och stöd de får från ÅAS. Studentrepresentanternas situation diskuterades 
bl.a. av HS Hietala som veckans skribent i MfÅA 4/2012 som utkom 2.3 med 
texten ”Lata studentrepresentanter?”. 
 
Under verksamhetsåret träffade styrelsemedlem ansvarig för studentrepresentanter 
Sonja Sunde och HS Hietala de flesta institutionsrådens studentrepresentantsgrupper 
för att höra deras erfarenheter och diskutera den aktuella situationen på de olika 
institutionerna. ÅAS införde även sk. studentrepresentantluncher en gång per månad i 
studentrestauranger dit alla studentrepresentanter var välkomna för att träffa varandra 
och Kårens representanter. ÅAS skickade även ut ett eget nyhetsbrev för 
studentrepresentanterna i institutionsråden två gånger per termin med information om 
aktuella ärenden inom ÅA:s förvaltning och ÅAS. Därutöver tryckte ÅAS planscher med 
studentrepresentanternas foton och kontaktuppgifter för att hängas upp vid de olika 
institutionernas anslagstavlor så att Åbo Akademis studerande skulle veta vem för 
deras talan i institutionsrådet och hur man kan få kontakt med dem. 
  

I början av verksamhetsåret stod speciellt studentrepresentanterna i HF:s fakultetsråd i 
rampljuset pga. de strukturella reformer och sparbehov som aktualiserades vid 
fakulteten. ÅAS har stött studenterna på HF i processen till exempel genom att bjuda in 
studentrepresentanter från Helsingfors Universitets humanistiska fakultet på besök till 
Åbo för att dela med sig och diskutera sina erfarenheter efter dylika omstruktureringar 
där. ÅAS deltog också i torgmöten om HF:s situation, träffade HF:s utredningsman 
Anders Ahlbäck vid ett flertal tillfällen och arrangerade en träff med HF:s ekonomichef 
Mona Wickström 14.9 för fakultetsrådets studentrepresentanter för att kunna ställa mer 
specifika frågor om fakultetens ekonomiska situation. 
  
I februari 2012 beställde ÅAS tillsammans med studentkårerna AYY, HUS, ISYY, LTKY, 
LYY, OYY, SHS och Tamy en programvara/IT-system för administreringen av lediga 
studentrepresentantplatser i Åbo Akademis förvaltning. Programvaran sköter det 
mekaniska arbetet kring lediganslagning av studentrepresentantplatser, dvs. skapar 
kungörelserna för valen, lediganslagningarna, föredragningarna för de möten där 
studentrepresentanterna väljs, hjälper till med att behandla ansökningarna och skapar 
en elektronisk portal med vilken ansökan kan skickas in elektroniskt via webben.  
Akademiföreningen Åbo Akademiker stod för ÅAS’ andel av programvaran som 
årsfestgåva. Projektet koordinerades och leddes av Aalto Universitets Studentkår (AYY). 
 
På våren 2012 gav ÅAS ut en handbok för förtroendevalda studentrepresentanter. Ett 
utgivningstillfälle, som samtidigt fungerade som wappbjudning, ordnades både i Åbo 
24.4 och i Vasa 16.4 för studentrepresentanter i institutionsråden och i nämnden för 
gemensamma funktioner. Förvaltningsdirektörerna både från Åbo och från Vasa deltog i 
respektive tillfället med en hälsning till studentrepresentanterna, efter vilken 
lärcenterchef Tove Forslund hade ett anförande om elektronisk tentamen. Slutligen 
presenterade handbokens redaktör Heidi Hietala utgåvan. Handboken delades ut åt alla 
studentrepresentanter i Åbo Akademis institutionsråd. 
  
En ekonomiutbildning ordnades åt förvaltningens studentrepresentanter 11.9 med 
controller Marika Häggman från ÅA:s ekonomibyrå. 
 
Högskolepolitiska sektorns storsatsning ägde rum under hösten 2012 i samband med 
Åbo Akademis akademival för att välja nya institutionsråd och universitetskollegium för 
universitetet för mandatperioden 1.1.2013 - 31.12.2015. ÅAS anhöll från ÅA att i 
samband med akademivalen ordna ett riktgivande val för val av studentrepresentanter i 
Åbo Akademis institutionsråd likt år 2009. Det praktiska med valet sköttes av Åbo 
Akademis valnämnd, där Beata Björkvall var studentrepresentant och HS Hietala 
sakkunnig. ÅAS informerade om valen på ÅAS anslagstavlor både på Kåren och i 
Havtornen samt på ÅAS och ÅA:s webbplats. Även Facebook, special- och 
måndagsmailen samt e-postlistan studerande@abo.fi användes för att informera om det 
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riktgivande valet. Kårstyrelsen har också träffat specialföreningarnas styrelser gällande 
valet. Valet har även uppmärksammats i tidningarna Meddelanden från Åbo Akademi 
(nr 12) och Studentbladet (nr 7). Den riktgivande elektroniska röstningen ägde rum 30–
31.10.2012 och kårfullmäktige fastställde röstningens resultat den 1 november. 
Studerandenas röstningsprocent var 26,3 %. Röstningsaktiviteten var som högst vid 
institutionen för naturvetenskaper där 48 % av de röstberättigade röstade och sämst var 
deltagandet vid institutionen för informationsteknologi där endast 13,9 % av 
studerandena använde sin rösträtt. 
 
Den 16.11 ordnade ÅAS en heldagsutbildning åt de nyvalda studentrepresentanterna 
på Heinänokka kursgård i Åbo skärgård. Utbildningen hade 57 deltagare. Som talare 
agerade förvaltningsdirektör Ulla Achrén, controller Marika Häggman, studiechef Sanna 
Westerlund, administrativ chef Jenni Kronqvist, studentrepresentant i ÅA:s styrelse och 
institutionsrådet vid institutionen för naturvetenskaper Esbjörn Hägerstedt samt HS 
Hietala. Programmet innehöll information om ÅA:s förvaltning och regelverk, 
institutionsrådets uppgifter och årsklocka, ÅA:s ekonomi, undervisningens planering 
samt studentrepresentantens uppgifter och rutiner.  

   
2.1.5 Studerandes rättsskydd 
ÅAS har jobbat för att ÅA inför en upphovsrättsblankett i samband med inskrivningen av 
nya studerande för att trygga rättsskyddet och följa utlåtandet som Åbo Universitets 
jurist gav om att Urkund kan användas då studenterna ger sitt medtycke. ÅAS har 
också följt med hur ÅA införlivar lösningar i olämplighetsfrågor om studierätt, den s.k. 
SORA- lagstiftningen. ÅAS har efterlyst att ÅA skapar en rättsskyddsnämnd för att 
behandla fallen.  
 
Eftersom studietiden enligt universitetslagen är begränsad för dem som inlett sina 
studier hösten 2005 eller senare (i regel 5 år för dem som antagits för att avlägga både 
kandidat- och magistersexamen, med två års automatiska förlängning) var våren 2012 
den tidpunkt då en stor del av ÅA-studeranden fick ett meddelande om att deras 
studietid upphör med instruktioner för att ansöka tilläggstid enligt rektors beslut 2.2.2012. 
ÅAS följde med ärendet och framhävde bl.a., att alla studerande ska ha rätt till samma 
information om förlängning av studietiden oberoende av hur långt hunna de var i sina 
studier. 
 
Som en del den allmänna verksamheten har uppkomna rättsskyddsfall behandlats. 
Dessa har haft en hög prioritet och skötts av HS Hietala. ÅAS har också vid olika 
tillfällen uttalat sig om instruktioner för behandling av disciplinära ärenden och aktivt 
deltagit i deras utvecklingsarbete. 
 
FSF-träffar 

Styrelsemedlem Biström och HS Hietala har deltagit i årets båda högskolepolitiska 
träffar som ordnades av Finlands Studentkårers Förbund 27-28.3 och 9-10.10 i 
Vuorilahti, Helsingfors. På diskussionsagendan var framför allt arbetskarriärernas 
förlängning. Utöver FSF:s sektorträffar deltog ÅAS i ett antal andra nationella träffar och 
seminarier med högskolepolitisk anknytning, bl.a.: 

● Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien seuranta- ja kehittämisseminaari, 
RUH, 12.4.2012 Helsingfors (HS Hietala och styrelsemedlem Biström) 

● Seminarium om Bolognaprocessen, Helsingfors 14.5.2012 (styrelsemedlem 
Biström) 

● Pedagogiset messut – pedagogisk mässa, TY-ÅA 22.5.2012 (HS Hietala) 
● Pedaforum, Aalto Yliopisto, Esbo 21-22.8.2012 (HS Hietala) 
● AHOT-seminarium, Åbo 18.9.2012 (SSU Antikainen) 
● UKM:s seminarium om framskridandet av högskolornas antagningsreform, 

Helsingfors 17.10.2012 (styrelsemedlem Biström) 
  
2.2 Socialpolitik 
  
2.2.1 Inledning 
Målet med den socialpolitiska verksamheten är att främja ett allomfattande välmående 
hos studenter under studietiden och förbättra förutsättningarna för att studera. 
Utgångspunkten är att alla studerande ska ha jämlika möjligheter till högskolestudier 
oberoende bland annat socioekonomisk bakgrund. Året 2012 präglades av 
studiestödsdiskussionen, den förändrade situationen vad gäller utbytesstuderandenas 
bostadssituation i Åbo, svenskan ställning inom SHVS och uppdateringen av ÅAS’ 
jämlikhetsplan. ÅAS lade speciall fokus på alkoholfrivillighet och åtgärder som bidrar till 
en ökad gemenskap bland studerandena. 
 
Under år 2012 samarbetade den socialpolitiska sektorn med de andra student- och 
studerandekårerna i Åbo och Vasa (i Åbo TYY, Novium, TUO och i Vasa VYY, VAMOK 
och Novium). Andra viktiga samarbetspartners var Finlands Studentkårers Förbund 
(FSF), Studerandenas idrottsförening (OLL), Studenternas Hälsovårdsstiftelse (SHVS), 
Åbo Studentbystiftelse (TYS) och Stiftelsen Vasa studiebostäder (VOAS).  
  
2.2.2 Utkomst 
ÅAS följde aktivt med den diskussion som fördes om studiestödets omstrukturering. I 
slutet av år 2012 utkom två arbetsgrupper med sina respektive rapporter om 
studiestödets utveckling. Den ena arbetsgruppen hade tillsatts för att utvärdera det 
nuvarande studielånsavdraget, medan den andra arbetsgruppen hade som uppgift att 
lägga fram förslag på följande delområden: en sådan nivå på studiestödet som 
möjliggör heltidsstudier, möjligheterna att utveckla stödet i penningform, att förbättra 
studielånets användbarhet, speciella studiestödsincitament, de behov som finns på 
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andra stadiet för att utveckla studiestödet. Redan under året tog de stora 
tvärvetenskapliga universitetens studentkårer ställning till att studiestödet inte kan 
användas i all oendlighet för att öka genomströmningen. Studiepenningen är en social 
förmån vars syfte är att möjliggöra högskolestudier oberoende studentens 
socioekonomisk bakgrund. Om man vill försnabba studerna, behövs det däremot 
högskolepolitiska åtgärder. Eftersom den senaste större reformen gällande studiestödet 
genomfördes hösten 2011, finns det inte heller kännedom om vilka konsekvenser dessa 
förändringar kommer att ha i framtiden. Härmed avses speciellt förändringen att bevilja 
studiestödet i två steg, först för kandidatexamen och sen för magisterexamen. Det att 
minimikravet på studiepoäng per studiestödsmånad höjdes från 4,8 till 5 studiepoäng 
medförde till exempel att ca 10 procent fler studerande blev utan studiestöd vid 
kontrollen i december 2012. För ÅA:s del var mängden avsevärt större, det vill säga 
kring 48 procent.  
 
I Vasa ordnade ÅAS tillsammans med Ung Martha ett diskussionstillfälle i november 
med ledning av ekonomirådgivare Janine Smeds där frågeställningen var hur man kan 
töja ut på studiestödet med konkreta tips om ekonomihantering. Motsvarande tema 
kommer att tas upp under år 2013.  
  
2.2.3 Hälsovård 
Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) lokala hälsoarbetsgrupp i Åbo hade möten 
regelbundet och ÅAS representerades av SSU Antikainen och styrelsemedlem 
Stenbäck. I Vasa representerades ÅAS av VO Nordback/styrelsemedlem Stenbäck och 
SSU Antikainen och VL Beijar i motsvarande grupp. ÅAS arbetade aktivt för 
tvåspråkigheten inom SHVS. SSU Antikainen representerade ÅAS i SHVS 
lokaldirektion (Åbo-Raumo). 
  
ÅAS uppmärksammade SHVS om behovet av svenskspråkig service och information 
genom att framföra resultaten ur kårenitenkäten som utfördes i början av år 2012. Enligt 
enkäten var SHVS den tjänst som studenterna uppskattade mest av den service de fick 
för sin kåravgift, samtidigt som ett stort antal upplevde att de inte fick betjäning på sitt 
modersmål. Utgående från feedbacken ordnade SHVS en träff för alla svensk- och 
tvåspråkiga studentkårer för att diskutera informationsgången och webbsidornas 
hälsodatabank. Samtidigt bestämde man sig för att utforma en språkstrategi för SHVS. 
  
Förutom att ÅA studerande i större grad kände sig ensamma på basen av de senaste 
resultaten ur den elektroniska hälsoundersökningen som skickas ut till alla 
föstaårsstuderanden, utmärkte sig också ÅA studerandena vad gäller användningen av 
rusmedel. Alkoholfrivilligheten var därför ett tema som uppmräksammades bland annat i 
utdelningen av ÅAS’ projektmedel. Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf orndade en 
workshop om studieliv och alkohol i april. Workshopen fick god respons. I maj deltog 

ÅAS i SHVS’ och KYKY-projektets seminarium Tullaan viisaammiksi näin? – Päihteet, 
mieli ja opiskelijakulttuuri. 
   
2.2.4 Boende 
ÅAS representerades av Mats Biström i Åbo Studentbystiftelsens styrelse (TYS) och av 
SSU Antikainen i TYS’ delegation. I Vasa Studentbystiftelse har ÅAS en suppleantplats 
i styrelsen vilken besitts av VL Marcus Beijar. I Delegationen har ÅAS två 
representanter i enlighet med sitt medlemsantal. År 2012 var representanterna Anna-
Kajsa Blomqvist (suppleant Alexandra Furu) och Janni Lindholm (suppleant Fredrik 
Hällund).  
 
Under året införde TYS för första gången en kvot för antalet internationella 
utbytesstuderande som de tog emot. Åbo Akademis kvot var 125. Eftersom det 
anländer ca 160 utbytesstuderanden under höstterminen, betydde detta att ca 30 
studerande inte fick plats på TYS. Turun yliopistos kvot innebar att ungefär 150 
studerande inte skulle få plats på TYS. Som en tillfällig lösning skapades Retrodorm. 
Retrodorm ligger i Luolavuori och handhas av Åbo stad. Utrymmena rymmer ca 90 
studerande. Byggnaden har tidigare fungerat som ålderdomshem. Denna lösning 
kommer att vara till förfogande även för de studerande som anländer till Åbo 2013-2014. 
   
2.2.5 Välmående 
ÅAS representerades i den studiesociala arbetsgruppen vid Åbo Akademi – STUDS av 
SSU Antikainen och styrelsemedlem Biström. En studiepsykolog, Klara Schauman-
Ahlberg, anställdes vid ÅA i Åbo från och med 1.2.2012. I Vasa anställdes på hösten en 
psykolog gemensamt för högskolorna, Harriet Huhtamäki har mottagning tisdagar för 
ÅA studerande. 
  
Ett av årets genomgående teman var alkoholfrivillighet, gemenskap och engagemang i 
de egna studierna och studielivet. I Åbo ordnade ÅAS en mässa som presenterade alla 
Åbo Akademis stödfunktioner för första gången. Grundtanken var att utvidga 
välmåendebegreppet till att omfatta allt från hälsa och motion till en allomfattande 
studieförmåga som även inbegriper stödfunktioner som akademin erbjuder. Samtidigt 
var det ett sätt att få synlighet för den nya studiepsykologen och för de olika 
hjälpmedlen som lärcentret och biblioteket erbjuder.  
 
Under året ordnades två blodgivningstillfällen på Kåren i samarbete med Röda Korsets 
Blodtjänst. I samband med båda tillfälena ordnades en tävling emellan alla ÅAS 
specialföreningar. På båda tillfällena i Åbo gav ca 50 studerande blod. I Vasa ordnades 
två blodgivningsveckor på Vasas Blodtjänst, i samband med båda veckorna deltog 
Vasas specialföreningar i den gemensamma specialföreningstävlingen.  
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På hösten ordnade ÅAS tre chillkvällar i Åbo och två i Vasa. Till motsatsen från tidigare 
år, arrangerade ÅAS kvällarna utan stöd av de andra student- och studerandekårerna, 
eftersom ÅA studerande sällan deltog i de gemensamma tillställningarna. Det nya 
konceptet mottogs väl och chillkvällarna var speciellt uppskattade av 
utbytesstudenterna. I Åbo ordnades kvällarna på Åbo bokcafé och i Vasa i Havtornen. 
  
Inför wappen 2012 i Åbo delade ÅAS igen ut ÅAS-kondomen Kårtsu under 
Wappmiddagen och eftersläppet på Kåren. 
  
2.2.6 Motion 
Styrelsemedlem Nordling deltog på Studerandes Idrottsförbundets (OLL:s) sektorträffar. 
SO Katajamäki och fullmäktigeledamot Rydgren deltog 15-16.10. på OLL:s 
förbundsdagar i Vierumäki. På förbundsmötet diskuterades OLL:s framtid och ÅAS 
röstade för AYY:s motion om att omorganisera OLL:s tjänster och för att flytta dem till 
Uusi Liikuntaliitto ry. 
 
I Vasa samarbetade ÅAS tillsammans med Högskolestuderandes konsortsium för bättre 
motionstjänster för samtliga studerande i Vasa. Målsättingen var att Vasa stad samt 
Vasa universitetet tillsammans med ÅA skulle ingå ett avtal som skulle möjliga det att 
dessa aktörer kan erbjuda bredare och bättre motionsutbud för studerande i Vasa. Ett 
samförstånd i frågan mellan de ovan nämnda aktörer kunde tyvärr inte uppnås under 
året.  
 
  
2.2.7 ÅA-Motion 
Under året har ÅAS följt med styrgruppen för ÅA-motions arbete, speciellt då det 
bestämdes att gruppens storlek skulle minska. Under året började ÅA-motion även 
skriva ett motionspolitiskt program. 
  
Inför läsåret 2012-2013 aktualiserades en diskussion om motionsavgifterna. ÅAS har 
redan under en längre tid önskat att motionsavgifterna för ÅA motioni såväl Åbo som i 
Vasa skulle vara av samma storlek. ÅAS har motiverat en höjning av motionsavgiften i 
Vasa från 15 euro till 20 euro med att ÅA motion i Vasa inte uppbär några extra avgifter 
utöver motionsavgiften medan man gör det i Åbo. Sist och slutligen bibehöll man 
motionsavgiftens nivå för studerande på samma nivå som tidigare på respektive ort.   
  
2.2.9 Jämlikhet 
Monika Antikainen, (SSU) och Matias Dahlbäck (IS) fungerade som ÅAS 
trakasseriombudsmän. 
  

I tillgänglighetsnätverk för högskolorna i Åbo regionen har ÅAS representerats av SSU 
Antikainen och VO Nordback. Nätverket deltog bland annat i WIS konferensen som 
arrangerades i Åbo i augusti med en workshop om tillgänglighet. Workshopen hette 
Towards Accessible Higher Education - The Accebility Networking of the Higher 
Education Institutions as a Good Practice. 
  
Under 2012 fungerade ett Jämlikhetsutskott. Utskottet leddes av utskottsordförande 
Veronika Karlsson. Jämliketsutskottet uppmärksammade internationella kvinnodagen 
med en bullenpärm och trianglar runt om i lunchrestaurangerna. I oktober besökte 
utskottet Åbo Konstmuseum för att se Igor Grupics video East Side Story. Den ena 
delen videofilmade Grupic i Belgrad 2001 och Zagreb 2002 under dessa länders första 
Gay Pride-tåg. Den dokumentära videofilmen visar oförskönat hur det under 
marscherna uppstod våldsamma sammandrabbningar mellan marschdeltagarna, 
marschens motståndare och de förbipasserande. Jämsides med dokumentet visas en 
uppvisning av en dansgrupp från Zagreb som på ett berörande sätt, mitt i folkvimlet på 
hemstadens gator, återger stämningarna under marschen.  
 
Utskottets största uppgift under året var att uppdatera jämlikhetsplanen. Planen 
godkändes av fullmäktige på möte den 8.10.2012. 
  
2.2.11 FSF-träffar 
Under de socialpolitiska träffarna och internationella- och motionsträffen som ÅAS 
deltog i behandlades bland annat studielånets framtid och utveckling, studiepsykologen, 
SHVS och yrkeshögskolestuderandenas pilotprojekt, integrering av utbytesstuderande, 
utbytesstuderandens boende, motion och OLL. 
  
2.3 Inrikesverksamhet 
2.3.1 Specialföreningar 
Stödet till specialföreningar har också varit en av årets tyngdpunkter. Genom att ordna 
regelbundna ordförandeträffar samt utbildningar till specialföreningar höll ÅAS tät 
kontakt med dessa föreningar. Föreningarna fick även information om aktuella frågor 
inom kårpolitiken och ÅAS fungerade som ett gemesamt forum där specialföreningar 
kunde dela goda råd och information om sin egen verksamhet till andra föreningar. I 
syfte att inkludera och stöda specialföreningar starkare i intressebevakningsfrågor för 
sina egna medlemmar gjorde ÅAS en plan för ökat samarbete mellan ÅAS och 
specialföreningar. 
 
Kontakten till specialföreningarna hölls förutom genom ordförandeträffarna genom 
informationsmailen till föreningarna och ömsesidig årsfestrepresentation. 
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2.3.2 Specialföreningskonferens 
I början av februari ordnades två specialföreningskonferenser. En i Åbo och en i Vasa 
med syftet att informera de föreningsaktiva om ÅAS och dess verksamhet, samt att 
erbjuda föreningarna stöd i att komma igång med sitt verksamhetsår. Postspecifika 
utbildningar för de olika ansvarsposterna i styrelserna hölls. 
 
På hösten ordnades det även en fortsättningskurs i redovisning för specialföreningarnas 
ekonomiansvariga. Närmare tjugo stycken föreningsrepresentanter fanns på plats i 
Argentinasalen och lyssnade på Tapani Harkila som fungerade som utbildare. 
 
ÅAS’ högskolepolitiska sektor ordnade en intressebevakningsutbildning för 
föreningsaktiva och studentrepresentanter i Åbo och i Vasa under hösten 2012. 
  
2.3.3 Specialförenings- och projektmedel 
På våren och hösten beviljades projektmedel åt föreningar och kårmedlemmar genom 
en fritt formulerad skriftlig ansökan, för en sammanlagd summa på 3100€, 1505€ på 
våren och 1595€ på hösten. Ansökningarna behandlades på lika grunder dock så att 
följande principer beaktades i hög grad: integration av utländska studerande och nya 
studerande, ansökningar som gäller registrering av föreningen, projekt vilka för närmare 
och ökar samarbetet med Åbo och Vasa campus, projekt vilka ökar samarbetet mellan 
specialföreningar eller mellan ÅAS’ och andra student- och studerandekårers 
specialföreningar samt projekt som främjar alkoholfrivillighet.  
  
Även specialmedel tilldelades på våren. Föreningarna fyllde i en ansökningsblankett 
som Kåren gav ut, för en sammanlagd summa på 5100€. Föreningarna skickade 
ansökningsblanketterna in både fysiskt samt elektroniskt format. Ansökningarna 
behandlades på lika grunder dock så att följande principer beaktades i hög grad: 
deltagande i ÅAS verksamhet, t.ex. utskott, utbildningar, fantåg o.s.v., extra 
allmännyttigt program under föreningens jubileumsårs, verksamhet som gynnar 
studentinflytande vid Åbo Akademi, verksamhet som främjar alkoholfrivillighet samt 
verksamhet som främjar kåreniternas välmående och hälsa. Huvudsakligen beviljades 
varken specialförenings- eller projektmedel till föreningens egna reseersättningar eller 
idkande av affärsverksamhet. För specialförenings- och projektmedel krävdes 
rapportering över använda medel senast i december 2012. 
  
2.3.4 Specialföreningsmässa 
Inför Wappen ordnades en specialföreningsmässa i mitten av april där utskott, 
specialföreningar och företag hade möjlighet att presentera sin verksamhet för 
studerandena. Mässan besöktes av många intresserade. 
  
2.3.5 Gulnäbbsverksamhet 

Gulisguiden samt Information Guide for International Students trycktes och gavs ut. 
ÅAS anställde en utomstående layoutare för Gulisguide. Presentationer av 
Studentkårens verksamhet hölls för gulnäbbar och internationella utbytes- och 
examensstuderande av ÅAS styrelse under introduktionsveckan i augusti samt 
introduktionsdagarna i september. På Gulnäbbsakademin i Åbo och Vasa under 
september månad presenterade sig utskott, specialföreningar och företag för 
gulnäbbarna. Dessutom arrangerades det i Vasa en Gulnäbbssitz på Brödfabriken. 
  
Nya studerande välkomnades till Kåren med det nya konceptet, den Akademiska 
kaffekvarten. Tillfällena var öppet för alla studerande vid akademin och ÅAS bjöd på 
kaffe åt de 100 första. I samband med den Akademiska kaffekvarten ordnades 
rundvandringar i Kårhuset både på svenska och engelska. I Vasa ordnades den 
akademiska kaffekvarten i Havtornen, men endast ett fåtal studenter deltog. Några 
ytterligare rundvandringar i Havtornen ordnades för studenter som inte kunde delta i 
den Akademiska kaffekvarten. 
  
2.3.6 Tutorverksamhet 
Studentkåren deltog i tutorutbildningstillfällena som ordnades av studiebyrån samt 
internationella enheten. Vid samtliga tillfällen presenterades Studentkårens verksamhet, 
och vid utbildningen av gulnäbbstutorer diskuterades skapandet av gruppsamhörighet 
och gemenskap samt ÅAS förväntningar av tutorernas arbete. 
  
2.3.7 Abiturientverksamhet 
ÅAS deltog under året i presentationstillfällen för abiturienter ordnade Österbottniska 
Nationen. Vid dessa tillfällen har Studentkårens funktion och verksamhet presenterats 
för abiturienterna. Studentkåren deltog även i ÅA:s Abi-dag och berättade för 
abiturienterna vad det innebär att börja studera. 
 
2.4 Studenttraditioner 
Evenemangsutskottet har fungerat i nära samarbete med de ansvariga för 
studenttraditioner bäst i Vasa. Utskottet har varit till stor hjälp när det kommit till 
förverkligandet av flera evenemang. Framförallt gällande det praktiska förverkligandet 
har utskottet varit ett stort stöd. Även årets kåraller hjälpte till en hel del med bland 
annat styrelsebytarsitzen, wapplunchen och julfesten. 
  
2.4.1 Welcome Party 
De utbytesstuderande som kommit till Åbo Akademi för vårterminen en större 
välkomstfest för samtliga utbytesstuderanden i Åbo ordnades på nattklubben Klubi 
tillsammans med TYY och TUO samt ESN-sektionerna i staden.   
 
2.4.2 Fastlaskiainen 
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2.4.2.1 Åbo 
Fastlaskiainen ordnades tillsammans med TYY, TUO och Novium. Samarbetet 
fungerade bra och evenemanget var lyckat med många deltagande lag och bra 
stämning. ÅAS vinnande lag, Kemistklubben vid Åbo Akademi r.f., tilldelades 
vandringspokalen. Efter pulkaåkningen på Vårdberget ordnades after Pulk på Kåren 
med livemusik. 
  
2.4.2.2 Vasa 
Fastlaskiainen ordnades tillsammans med de andra student- och studerandekårerna i 
Vasa vid fiskarstranden. Enligt gammal tradition trogen ordnades under dagen 
rinkbandy turnering, upplevelsebana, dragkamp mellan student- och studerandekårerna, 
pulkatävling, afterpulk vid O’Malley’s och till sist after-after-pulk vid Fontana night club.  
  
  
2.4.3 Årsfesten 
Årsfesten ordnades enligt traditionen lördagen närmast Per Brahes fördelsedag. Festen 
hölls på Kåren och solennakten på Sibeliusmuseum. Patrik Salminen fungerade som 
årsfestmarskalk. Det traditionella fantåget till Per Brahes staty ordnades på ÅAS 
årsfestdag. SO Katajamäki höll traditionsenligt talet till greve Per Brahe och ett flertal 
specialföreningar med fanor och övriga deltog i fantåget. 
  
2.4.4 Trivial Pursuit-turnering 
Den omtyckta Trivial Pursuit -turneringen ordnades under höstterminen på 
bryggerirestaurangen Koulu. Tävlingen lockade en del deltagare. Vinnarna fick fina 
priser i form av presentkort till Åbo Svenka Teater. Trivialpursuit-turneringen i Vasa 
inhiberades på grund av för få deltagare. Priset till vinnarna i Vasa, presentkort till Wasa 
Teater, blev därmed outdelade. 
  
2.4.7 Wappens fantåg till Vårdberget 
Traditionsenligt ordnades det fantåg från Kåren till Vårdberget. Specialföreningar med 
fanor deltog i fantåget. Ett flertal personer hade även samlats på vägen till Vårdberget 
för att se och sedan ansluta sig till det tåget. Uppslutningen bland specialföreningar var 
god. 
  
2.4.8.1 Mösspåläggningen på Vårdberget 
Talet av ÅAS styrelseordförande och sång av Brahe Djäknar sändes i radio och tv även 
i år från Vårdberget. Detta gjordes i samarbete med YLE och Brahe Djäknar. Eastway 
stod för PA-utrustningen och de praktiska arrangemangen förlöpte väl. Tusentals 
människor samlades på Vårdberget för att sätta på mössorna, lyssna på talet och hur 
BD sjöng in våren. 
  

2.4.8.2 Wappenfirandet med övriga högskolor, Vasa 
Det allmänna wappenfirandet i Vasa ordnas traditionsenligt med de övriga högskolorna i 
Vasa. Till traditionen hör det att man ordnar en gemensam wapprodd och talet till 
studenterna vid Topelius staty. Nytt för i år var att anordna ett gemensamt eftersläpp 
med samtliga högskolor vid nattklubben Royal. Wappfirandet flöt på smidigt och lugnt 
vid hovrättsparken och Topeliusstatyn. 
  
Vinnarna av wapprodden var Tutti RY, en specialförening vid VYY. 
  
2.4.9 Övriga tal på Wappen 
2.4.9.1 Talet vid Liljans staty 
Fulmäktigeordförande Matias Kallio höll talet vid Liljans staty tillsammans med TYY:s 
fullmäktigeordförande Ville Valkonen. ÅAS designade Liljans studentmössa med 
akademisk lyra. 
 
2.4.9.2 Talet vid Topeliusstatyn 
Noviums vice ordförande höll talet vid Topeliusstatyn. 
 
2.4.9.2 Talet från Övningsskolans balkong 
Fullmäktiges första vice ordförande Alexandra Furu höll ett tal från Övningsskolans 
balkong. 
  
2.4.10 Wappmiddagen 
2.4.10.1 Åbo 
Wappmiddagen ordnades av ÅAS tillsammans med Nationerna: Österbottniska 
Nationen, Nyländska Nationen, Åbolands Nation och Östra Finlands Nation. Från ÅAS 
sida ansvarade projektsekreterare Aino Jalkanen och styrelsemedlem Marina Stenbäck 
för arrangemangen. Das Dunderhonung och The Siewert Öholm Experience stod för 
underhållningen. Wappmiddagen var lyckad  med över 175 deltagare och eftersläppet 
en hejdundrande fest. 
  
2.4.10.2 Vasa 
I Vasa ordnades ingen Wappmiddag. 
  
2.4.11 Höstterminen: Welcome Party 
ÅAS, TYY & TUO ordnade tillsammans en välkomstfest för de nya utbytesstuderandena. 
Denna gång ordnades festen på nattklubben Klubi, med över 1000 studerande som 
deltog. 
  
2.4.13 Lilla Wappen 
2.4.13.1 Åbo 
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Under lilla Wappen ordnades en middag i Kårens festsal tillsammans med 
fakultetsföreningarna: Merkantila Klubben, Kemistklubben, Statsvetenskapliga klubben 
och Humanistiska Föreningen samt RÅA. Själva middagen hade ett relativt lågt 
deltagarantal medan eftersläppet med underhållning av RÅA var välbesökt. 
  
2.4.13.2 Vasa 
Lilla Wappen ordnades inte i Vasa. 
  
2.4.15 Självständighetsdagens fackeltåg 
2.4.15.1 Åbo 
Det traditionella fackeltåget till hjältegravarna ordnades den 6 december tillsammans 
med TYY, TUO och Novium. TYY, TUO startade från Studenthuset och ÅAS och 
Novium startade från Kåren och slöt upp i tåget vid korsningen av Nylandsgatan och 
Tavastgatan. Deltagarna i fantåget hade försetts med facklor som gjorde fantåget 
stämningsfullt. Specialföreningar med fanor deltog i evenemanget och det lockade 
många åskådare och förlöpte lugnt. Polisen eskorterade fantåget till gravgården vilket 
gjorde att fantågets procession förlöpte smidigt. Dessutom samlade student- och 
studerandekårerna personer från respektive högskolor att agera som trafikvakter vid 
korsningarna. Vid hjältegravarna hölls tal det tal av SO Katajamäki samt TYY:s 
fullmäktigeordförande, stämdes upp till allsång och det lades ner en krans. 
  
2.4.15.2 Vasa 
Det traditionella fackeltåget till frihetsstatyn vid Vasa torg ordnades den 6 december 
tillsammans med de övriga högskolorna i Vasa (VYY, VAMOK, Justus ry/rf, SSHV och 
NOVIUM). VYY:s skötte om de praktiska detaljerna vid fackeltåget. Fackeltåget gick 
från kaserntorget till frihetsstatyn och leddes av poliseskort. Specialföreningar från de 
olika högskolrna deltog i tåget. Vid statyn hölls det tal av VYY och Gustaf Westerholm 
från ÅAS på respektive modersmålen. Vaasan mieskuoro och Wasa sångargille 
uppträdde med körsång och avslutade med allsång (Vårt land). 
  
2.5 Information 
 
Åbo Akademi förnyade sina webbsidor år 2012 och ÅAS var aktivt med i arbetet. 
Styrelsemedlem Nordback deltog i bibliotek-portalens arbetsgrupp medan HS Hietala 
deltog i motsvarande arbetsgrupp för Studier-portalen. IS Dahlbäck är medlem i Åbo 
Akademis webbledningsgrupp och ÅA:s arbetsgrupp för en enhetlig 
kommunikationsstrategi. 
 
2.5.1 ÅAS webbplats 

Hemsidan hade över 150 unika besökare varje vardag (runt 50 på veckosluten). 
Hemsidan fortsätter att få aningen fler besökare då något speciellt händer eller 
utannonseras. Se 2.5.2. 
  
2.5.2 ÅAS på Facebook 
ÅAS fortsätter att engagera sina medlemmar via Facebook. Speciellt populära nyheter 
är personnyheter, bildsamlingar från diverse evenemang och saker i den stilen. 
Lediganslagningar och evenemang av mera seriös natur verkar inte intressera ÅAS 
medlemmar på Facebook i lika stor grad. 
  
2.5.3 ÅAS på Twitter 
ÅAS fortsätter att ha en relativt passiv roll på Twitter. Till ÅAS twitterkonto 
@AAStudentkar förmedlas främst nyheter och inlägg per automatik från hemsidan och 
Facebook. Utan att göra någon anstränging för den sakens skull så växer antalet följare 
på Twitter långsamt men stadigt. 
  
2.5.4 Bullen 
Åbo Akademis Studentkårs Informationsbulletin, Bullen, utkom totalt 28 gånger år 2012. 
Som chefredaktör för Bullen år 2012 fungerade informationssekreterare Matias 
Dahlbäck. 
Sidantalen varierade från 12 till 24 sidor. 
  
Parallellt med den traditionella fysiska utgivningen kom Bullen även ut elektroniskt på 
plattformen issuu.com. Länken till denna gick ut med fredags- och måndagsmailet, dvs 
före tryckversionen fanns tillgänglig. 
 
Kårenitenkäten som utfördes i början av året visade tydligt att Bullen saknade relevans 
och genomslagskraft hos kåreniterna i stort. Eftersom det inte längre kunde anses vara 
ändamålsenligt att upprätthålla en så resurskrävande kanal fattade fullmäktige beslut 
om att Bullen skulle läggas ned. 
  
2.5.5 Informationsmail 
ÅAS skickade i regel varje vecka under terminerna ut två stycken informationsmail till 
sina medlemmar. Det s.k. måndagsmailet till medlemmar vid gamla PF och SVF samt 
fredagsmailen i Åbo. 
 
Eftersom ÅAS i Åbo inte har tillgång till de s.k. fakultetslistorna inleddes på hösten en 
kampanj vari gulnäbbarna i samband med ÅAS gulnäbbspresentationer fick uppge sina 
e-postadresser vilka därefter fördes in som prenumeranter på fredagsmailen. 
Motsvarande kampanj gjordes med de utländska examensstuderandena som fick 
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uppge sin e-postadress för att tillsättas på degreestudents-listan på deras orientation 
course. 
 
Ett bekymmer i Åbo är fortsättningsvis att specialföreningarna inte alla skickar Kårens 
informationsmail vidare till sina medlemmar. I Vasa är det bekymmersamt att 
utexaminerade, och alltså inte längre kårmedlemmar, hålls kvar på de av ÅA 
underhållna listorna, vilket medför en del irritation hos alumnerna. 
  
2.5.6 Information på engelska 
Information om evenemang på engelska fanns regelbundet i så väl Nuntii-mailet, 
degree-students mailet som i Bullen. 
  
2.5.7 Kommunikationsutskottet 
Kommunikationsutskottet sammanträdde totalt sju gånger under året. Som ordförande 
fungerade Alexandra Lindahl. 
  
Utskottet delade ut de traditionsenliga specialföreningsprisen för bästa medlemstidning 
och bästa webbplats; den Gyllene Pennan gick till Österbottniska Nationen r.f. och 
Nyländska Nationen vid Åbo Akademi r.f. vann den Gyllene Laptopen. 
  
2.5.8 Studentbladet 
ÅAS tipsade regelbundet Studentbladet om aktuella händelser. Ett flertal kommentarer 
från ÅAS publicerades även i Studentbladet under året. 
  
ÅAS har även haft en aktiv roll i SSI:s framtidsutskott, vars arbete började våren 2012 
och som kommer att framlägga sin slutrapport på SSI:s vårmöte i april 2013. 
 
  
 
  
3.1  Miljö och bistånd 
Huvudansvaret för ÅAS miljö- och biståndsrelaterad verksamhet låg under året 2012 
hos Miljö- och biståndsutskottet. Som utskottsordförande fungerade Jonas Lindblad. 
Miljö- och biståndsutskottet deltog i ÅAS specialföreningsmässor för att informera 
kåreniterna om miljömedvetenhet och ordnade egna evenemang med bistånd eller miljö 
som tema i Åbo. Utskottet samarbetade med TYY:s motsvarande utskott och FSF:s 
biståndssektor. 
 
På våren 2012 fastställdes ÅAS’ biståndsmål för läsåret 2012-2013: Ndiagamar rf: s 
projekt som stöder en lågstadieskola i Senegals huvudstad Dakar, TYY:s Mexiko-
projekt Ajagi samt Dodo rf:s Sinsibere-projekt i Mali. Insamlingen under läsåret 2011-

2012 inbringade medel enligt följande: Dodo r.f: 640,50  euro, Ndiagamar r.f: 731,60 
euro och TYY 527,30 euro tillsammans 1899,40 euro. 
  
Utöver de frivilliga biståndsavgifterna understöddes Dodo rf:s projekt med 20 cent för 
varje biståndslunch i Kafe Gadolinia. Biståndslunch serverades i studentcaféerna i 
Arken, Hanken, Fänriken, Kåren och Gado i februari–maj och september–november, 
alltid månadens sista torsdag. 
 
Miljö- och biståndsutskottet uppdaterade under våren 2012 miljöguiden i kårkalendern. 
Miljöguiden ger tips om hur man som studerande kan göra miljövänligare val i vardagen 
samt tips och adresser till lopptorg och second hand-butiker i Åbo och Vasa. 
 
Samarbetet med klimatkampanjen Polttava kysymys fortsatte. I samband med 
Fastlaskiainen den 21.2.2012 ordnade ÅAS och TYY:s miljö- och biståndsutskott ett 
snögubbsjippo i Vårdbergsparken i Åbo för att uppmärksamma behovet av en strängare 
klimatlagstiftning i Finland. 
 
Bytestorgen har varit populära och efterfrågade bland både studerande och personal. 
Under år 2012 ordnades två stycken, ett i samarbete med SF-klubben den 14–15.3 och 
ett i samband med biståndsveckan den 8-12.10. Den 12.4 2012 ordnades en 
cykelverkstad på Arkens innergård i Åbo i samarbete med Uusi tuuli r.f:s cykelloppis. 
 
Vårterminens största evenemang ägde rum den 18.4.2012. I samarbete med Attac och 
Merkantila Klubben r.f. ordnade miljö- och biståndsutskottet ett seminarium med 
namnet ”Skudkrisen- vad kan Europa lära av u-länderna”. Kvällens talare var Christer 
Lindholm från nationalekonomin vid ÅA och Katarina Sehm-Patomäki som forskat inom 
området u-ländernas skuldkris. 
  
Tyngdpunkten för höstens miljö- och biståndsverksamhet låg på biståndsveckan, som 
ordnades i samarbete med FSF och sju andra studentkårer den 8-14.10 2012. Temat 
för årets biståndsvecka var mänskliga rättigheter och Anna Perälä fungerade som ÅAS 
evenemangskoordinator. Under biståndsveckan i Åbo ordnades bland annat  den 9.10 
2012 ett seminarium om klimatflyktingar i samarbete med Amnesty. Sara Granlund 
berättade om klimatflyktingars status ur en juridisk synvinkel och Markku Niinioja, 
klimatambassadör vid utrikesministeriet, bidrog med den politiska vinklingen. Piia 
Laitinen berättade om sina erfarenheter som volontärarbetare i flyktingläger i Etiopien. 
 
Den 10.10 2012 ordnades i samarbete med RÅA en musikkväll – Music and Human 
Rights at Pub Kåren- där intäkterna gick till ÅAS biståndsprojekt i Mali. Tidigare under 
samma dag hade kåreniterna möjlighet att delta i ett infotillfälle om volontärarbete, som 
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kåreniterna om miljömedvetenhet och ordnade egna evenemang med bistånd eller miljö 
som tema i Åbo. Utskottet samarbetade med TYY:s motsvarande utskott och FSF:s 
biståndssektor. 
 
På våren 2012 fastställdes ÅAS’ biståndsmål för läsåret 2012-2013: Ndiagamar rf: s 
projekt som stöder en lågstadieskola i Senegals huvudstad Dakar, TYY:s Mexiko-
projekt Ajagi samt Dodo rf:s Sinsibere-projekt i Mali. Insamlingen under läsåret 2011-

2012 inbringade medel enligt följande: Dodo r.f: 640,50  euro, Ndiagamar r.f: 731,60 
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Utöver de frivilliga biståndsavgifterna understöddes Dodo rf:s projekt med 20 cent för 
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också ingick i TYY:s biståndsvecka. Biståndsveckans sista evenemang i Åbo var en 
biståndsbrunsch med filmvisning på Bokcaféet i Åbo. 
 
I Vasa hade miljö- och biståndsutskottets medlemmar under biståndsveckan ordnat ett 
bytestorg och en insamling för Hoppets stjärna i Havtornen. Den 9.10 2012 föreläste 
Karolina Wägar, verksamhetsledare för Hoppets stjärna, om volontärarbete. 
 
Årets sista evenemang var en julbasar på Kåren i samarbete med TYY:s miljö- och 
biståndsutskott den 11.12 2012. 
 
 
  
4 Service 
 
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 2012 har Studentkåren erbjudit följande service i Åbo och Vasa: 
  
Startpaketslagret för utbytesstuderande har upprätthålls i Åbo gemensamt av ÅAS, TYY 
och Åbo Yrkeshögskolan. I Vasa har startpaketlagret upprätthållits i sammarbete med 
studerandekåren Novium 
  
Kansliservicen i Åbo och Vasa har innefattat bl.a. distributionen av studentkortet, 
uthyrning av kårprylar och lokaler, biljettförsäljning och kopieringstjänster. 
  
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 ca en gång i veckan, och i 
Academill i Vasa ca en gång i veckan. 
  
Via sin affärsverksamhet har ÅAS erbjudit sina medlemmar bostäder till ett 
studentvänligt pris på Tavasthem, Domus och på den privata marknaden i Åbo. 
  
 
5 Utlåtanden och insändaren år 2012 
 
  -Ett öppet brev till Finlands regering (på finska) 
- ÅAS kommentarer till FSF:s förbundsdagsmaterial 
- Utlåtande om OLL:s verksamhetsplan 2013 

- Studentkårens hälsning till Åbo Akademi i samband med inskriptionshögtidligheterna 
2012 
- Tamy, TYY & ÅAS: Opintotuen kehittämisessä keskitytään epäolennaisuuksiin 
- ÅAS kommentar till Undervisnings- och kulturministeriets utredning 2012:10 
Funktionell svenska – utgångspunkter för att utveckla undervisningen i svenska som det 
andra inhemska språket 
- International Student Union Conference Manifesto 2012 
- Utlåtande om SHVS’ avgiftspolicy 
- Tamy, HYY, JYY, TYY, AYY & ÅAS: Studiestödet bör reformeras så att det blir 
rättvisare för alla studerande! 
- Brev till Aleksi Randell med anledning av Åbo stads tankesmedja 
- Utlåtande om handlingsplanen för den internationella verksamheten vid ÅA 2012-2016 
- Utlåtande om högskoleverkets gemensamma målsättningar 2013–2016  
  
6 Kårorganisationen 2012 
  
Fullmäktige 
ÅAS’ fullmäktige för perioden 1.1.2012-31.12.2013 valdes genom fullmäktigevalet 1–
5.11.2011. Under år 2012 bestod fullmäktige av följande personer: 
                                                                                    
  
LSK Vasa (4 mandat) 
  
Kamila Niklas 
Rikberg Jonatan fram till 8.10.2012 
Bjon Carl-Axel 
Hällund Fredrik 
Bast Jenna fr.o.m. 8.10.2012 
 
Suppleanter:  
 
Bast Jenna fram till 8.10.2012 
Björklund Veronica 
Hallén Thomas (Blåa listan) 
Snellman Ken (Åbo Gröna Vänster) fram till 30.7.2012 
 
 
  
LSK i Åbo (8 mandat) 
 
Kronlund Emilia fram till 31.7.2012 
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Ejvald Björn fram till 31.7.2012 
Kallio Matias 
Grindgärds Matilda 
Rydgren Benjamin 
Häggblom Fanny 
Metsärinne Lotta 
Karlsson Veronica 
Lindahl Alexandra fr.o.m. 31.7.2012 
Mansner Victor fr.o.m. 31.7.2012 
 
Suppleanter:  
 
Lindahl Alexandra fram till. 31.7.2012 
Mansner Victor fram till 31.7.2012 
Henell Elis fram till 31.7.2012 
Selin Mikael 
Holm Tanja fram till 31.7.2012 
Ahleskog Nick 
Nyberg Victor 
Elias Vartio (Gröna Listan) fram till 30.7.2012 
 
 
 De Rättvisa (7 mandat) 
  
Aarnio Zacharias 
Salo Otto fram till 31.7.2012 
Boije Mattias 
Hamberg Aimi 
Salminen Jean  
Mård Lena 
Johansson Andreas 
Wärnå Daniel fr.o.m.  31.7.2012 
 
Suppleanter: 
 
Wärnå Daniel fram till 31.7.2012 
Ahnger Henrik 
Gardberg Martina 
Holmgård Carolina 
Nykvist Johnny 
Nyman Robin 

El-Begawy Omar (Piratpartiet) 
 
  
Socialdemokratiska Studerande (ÅSS) 
 
Håkans Ebba 
Furu Alexandra 
 
Suppleanter: 
Lång Caroline 
Alajoki Kai 
 
 
 
Åbo Gröna Vänster (1 mandat) 
  
Ekstand Emma 
 
Suppleant: 
Pakaslahti Sara fram till 31.7.2012 
Snellman Ken fr.o.m. 1.8.2012 
 
  
Gröna listan (3 mandat) 
  
Perälä Anna 
Juslin Emilia 
Asplund Joanna 
 
Suppleanter: 
 
Nyman Julia fram till 30.7.2012 
Lindblad Jonas 
Helenius Maria 
Vartio Elias fr.o.m. 30.7.2012 
  
 
Fullmäktige sammanträdde till konstituerande möte 8.12.2011, höll sitt vårmöte 
26.3.2012 och sitt höstmöte 3.12.2012. Därutöver sammanträdde fullmäktige sex 
gånger under året till fullmäktigemötet (16.1, 31.1,16.4, 8.10, 1.11 och 4.12). 
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Under året verkade följande personer inom ÅAS organ: 
  
Fullmäktiges presidium 
Fullmäktigeordförande: Matias Kallio 
Första vice ordförande: Alexandra Furu 
Andra vice ordförande: Emilia Juslin 
  
 
ÅAS:s styrelse 
Styrelseordförande: Raine Katajamäki 
Vice styrelseordförande: Jessica Nordback 
Styrelsemedlem: Ina Biström 
Styrelsemedlem: Alexander Nordling fr.o.m. 1.2.2012 
Styrelsemedlem: Marina Stenbäck fr.o.m. 1.2.2012 
Styrelsemedlem: Sonja Sunde 
 
  
Ekonomidirektionen 
Beata Björkvall (ordförande) 
Taika Lapintie (vice ordförande) 
Lasse Mäki-Hokkonen fram till 8.10.2012 
Henrik Ahnger fr.o.m. 8.10.2012  
Rolf Ahlqvist 
Lars Hassel 
Barbro Schauman 
  
Kårkurator 
Stefan Wallin 
  
Kåraller 
Maria Helenius 
Fanny Häggblom 
  
Inventerare i Åbo 
 
Emma Ekstrand 
Matias Kallio 
Raine Katajamäki 
Niklas Granroth 
  
Inventerare i Vasa 

Anna-Kajsa Blomqvist 
Juho Karlsson 
  
Revisor                                       
Henry Maarala  
  
Verksamhetsgranskare  
Mikael Höysti 
Patrik Fellman (suppleant) 
  
Sifferrevisorer 
KPMG 
  
  
Tjänstemän 
Generalsekreterare                                      Riina Lappalainen 
 
Verkställande direktör                                  Lena Backman 

 
Högskolepolitisk sekreterare                     Petra 
Lindblad (familjeledig) 

                                                                        Heidi Hietala (1.1-31.12.2012) 
Socialpolitisk sekreterare 
med utrikesärenden                                     Monika Antikainen (studieledig 6.2.-
15.4.2012) 
                                                                         Katarina Kiiskinen (13.2-13.4.2012) 
                                                                                                                                             
Informationssekreterare                               Matias Dahlbäck  

 
Kanslisekreterare                                          Markus Heikkilä 

 
Verksamhetsledare för           
Havtornen                                                       Marcus Beijar 
  
  
Projektanställda 
  
 
Projektsekreterare för 
sammanställandet av 
en kårenitenkät                                             Linda Bäckman 
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Projektsekreterare för 
 startpaketlagret i Vasa                                    Malin Olkkola 
 
Projektsekreterare för ÅAS  
studenttraditioner i Åbo 2012        Aino Jalkanen 
 
Projektsekreterare för  
biståndsveckan           Anna Perälä 
 
Projektsekreterare för inbindning  
av ÅAS protokoll          Katarina Kiiskinen 
 
 
  
  
Kårkalenderredaktör                                    
Suomen Järjestöpalvelut OY 
                                                                                                                  
Chefredaktör för Errores S:tae Valpurgis                    
Lasse Mäki-Hokkonen 
  
Intressebevakningsutskottet 
Jonatan Rikberg (ordf. fram till 8.10.2012) 
Ken Snellman (ordf. fr.o.m. 8.10.2012) 
 
Miljö- och biståndsutskottet 
Jonas Lindblad (ordf.) 
 
Jämlikhetsutskottet 
Veronica Karlsson (ordf.) 
 
Kulturutskottet 
Michele Ferrari (ordf.) 
  
Kommunikationsutskottet 
Alexandra Lindahl (ordf.) 
 
  
Valutskott 
FO Matias Kallio (ordf.) 
Jonatan Rikberg (LSKV) fram till 8.10.2012 
Fredrik Hällund (LSKV) fr.o.m. 8.10.2012 

Veronica Karlsson (LSKÅ) 
Kai Alajoki (ÅSS) 
Anna Perälä (GL) 
Andreas Johansson (DRV) 
Emma Ekstrand (ÅGV) 
 
Suppleanter: 
Fredrik Hällund (LSKV) fram till 8.10.2012 
Carl-Axel Bjon (LSKV) fr.o.m. 8.10.2012 
Lotta Metsärinne (LSKÅ) 
Caroline Lång (ÅSS) 
Maria Helenius (GL) 
Aimi Hamberg (DRV) 
Sara Pakaslahti (ÅGV) fram till 8.10.2012 
Johan Bergman (ÅGV) fr.o.m. 8.10.2012 
 
Årsfestmarskalk 
Patrik Salminen 
  
Årsfestutskottet 
Pernilla Fagerstolt 
Martina Gardberg 
Taika Lapintie 
Nadina Vihinen 
Sari Viljanen 
  
 
Kårheraldiker 
Johan Nikula 
  
Nämnden för utdelande av Brahevingarna och Brahevingar med lyra 
Frank Lundgren 
Esbjörn Hägerstedt 
Gustaf Westerholm 
Beata Björkvall 
 
  
Prisnämnd för Senator Julis Nummelins statsvetenskapliga pris 
Professor Marko Joas 
Docent Thomas Denk 
Beata Björkvall 
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Esbjörn Hägerstedt 
Gustaf Westerholm 
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Prisnämnd för Senator Julis Nummelins statsvetenskapliga pris 
Professor Marko Joas 
Docent Thomas Denk 
Beata Björkvall 



Lasse Mäki-Hokkonen 
Nadina Vihinen 
 
  
Nämnden för Utvecklingsfonden för Kåravdelningen i Vasa 
SO Raine Katajamäki 
VO Jessica Nordback 
Carl-Axel Bjon 
Niklas Kamila 
Mia Kamila 
  
 
Nämnden för utdelande av studentkårens forskarstipendium 
FO Matias Kallio (ordförande) 
Johnny Nyqvist 
Alexandra Furu 
Anna Perälä 
 
 
Seniorernas råd 
Professor emeritus Dag Anckar 
Professor Olav Eklund 
Professor Ulrika Wolf-Knuts 
  
Prisnämnd för Jägarkapten Paul Wallenius kamratskapspris 
Gabriel Nyman 
Anna-Kajsa Blomqvist 
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Raine Katajamäki 
                                                                                                               
  
Stadgearbetsgrupp 
Zacharias Aarnio 
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Ludvig Forsman 
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Taika Lapintie 
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Martina Gardberg 
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Fredrik Hällund 
Jonas Lindblad 
Benjamin Rydgren 
 
  
Representanter på Ab Jerums höstbolagsstämma 3.12.2012 
Alexandra Furu 
Fanny Häggblom 
Lotta Metsärinne 
Fredrik Hällund 
Zacharias Aarnio 
Anna Petälä 
  
Delegater till FSF:s urtima förbundsmöte 6.2.2012 
Raine Katajamäki  
Riina Lappalainen (suppleant) 
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Anna Perälä 
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Martina Gardberg (allmän suppleant) 
Heidi Hietala (allmän suppleant) 
Benjamin Rydgren (allmän suppleant) 
Lotta Metsärinne (allmän suppleant) 
Kai Alajoki (allmän suppleant) 
Katarina Kiiskinen (allmän suppleant och ÅAS förhandlare) 
 
 
Delegater på Svenska Studerandes Intresseföreningens vårmöte 2012 
Zacharias Aarnio 
Ina Biström 
Emilia Juslin 
Lasse Mäki-Hokkonen 
Martina Gardberg 
Riina Lappalainen 
Matias Dahlbäck 
  
Fanny Häggblom (suppleant) 
Emilia Kronlund (suppleant) 
Matias Kallio (suppleant) 
 
  
Delegater på Svenska Studerandes Intresseföreningens höstmöte 2012 
Zacharias Aarnio 
Ina Biström 
Emma Ekstrand 
Marina Stenbäck 
  
Niklas Kamila (suppleant) 
Jenna Bask (suppleant) 
Raine Katajamäki (suppleant) 
Riina Lappalainen (suppleant) 
  
Delegat på Studerandenas Idrottsförbunds förbundsmöte 15–16.11.2012 
Raine Katajamäki (2 röster) 
Benjamin Rydgren (1 röst) 
 
  
Ombud på Åbo svenska föreningsråd r.f:s årsmöte  
Emilia Juslin 

  
Ombud på Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f:s höstmöte 
Ina Biström 
  
Svenska Studerandes Intresseföreningens styrelse 
Elias Vartio 
Danica Vihinen 
  
Studiestödsnämnden vid Åbo Akademi 1.8.2012 – 31.7.2014 
Raine Katajamäki 
Ann-Katrin Bender 
Eija Laitinen 
 
Suppleanter: 
Matias Kallio 
Elias Vartio 
Sonja Sunde 
 
 
Åbo Akademis studiesociala arbetsgrupp år 2012 
SSU Monika Antikainen 
Styrelsemedlem Sonja Sunde 
 
Åbo Akademis krishanteringsgrupp 
GS Riina Lappalainen 
  
Studenternas Hälsovårdstiftelsens delegation 1.1.2011–31.12.2012 
SSU Monika Antikainen 
  
Studenternas Hälsovårdsstiftelses lokaldirektion i Åbo och Raumo 1.1.2012-
31.12.2013 
SSU Monika Antikainen 
 
TYS Delegation  
SSU Monika Antikainen 
 
TYS styrelse 
Mats Biström 
  
Studenternas Hälsovårdsstiftelses lokaldirektion i Vasa 1.1.2012-31.12.2013 
VL Marcus Beijar 
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Svenska Lärarhögskolans Bostadsstiftelses styrelse 
VL Marcus Beijar 
Christoffer Hällfors 
  
Vasa högskolekonsortiets studentgrupp 2012 
VO Jessica Nordback 
  
VOAS styrelse 
 VL Marcus Beijar (suppleant) 
  
VOAS delegation 22.3.2011–31.12.2012 
Anna-Kajsa Blomqvist  
Alexandra Furu (suppleant) 
  
  

Medlemmar 
Den 31 december 2012 hade studentkåren 5049  medlemmar. 
  
Hedersmedlemmar vid liv 
Mauno Koivisto 
Nils Storå 
Carl-Olof Tallgren 
Lars-Erik Taxell 
John Vikström 
Håkan Andersson 
Ole Norrback 
Caj-Gunnar Lindström 
Christer Rosengren 
Johan Nikula 
Rachel Nygård-Taxell 
  
  

7 Specialföreningar 
Under år 2012 hade följande specialföreningar specialföreningsstatus vid ÅAS: 
  
Abo Karate Do Shotokai 
Akademins Samlingsstuderande r.f. 

Akademiska spexet vid Åbo Akademi r.f fr.o.m. 8.10.2012 
Amerikanska Fotboll vid Åbo Akademi r.f. fr.o.m. 26.3.2012 
Amnesty International grupp 27 
Arte r.f. 
Astérix  
Axels Sportklubb r.f. 
Biologföreningen Dendriticum r.f. 
Biosense vid Åbo Akademi 
Brahe Djäknar r.f. 
Britannica vid Åbo Akademi 
Datateknologerna vid Åbo Akademi r.f.  
Die Kurtisanen 
Druzjba 
Dykföreningen Östersjön 
ESN vid Åbo Akademi r.f. 
Ex Tempore 
Finlands svenska lärarstuderandes förening r.f. 
Florakören vid Åbo Akademi r.f. 
Fysikerföreningen Quantum vid Åbo Akademi 
Föreningen för underliga intressen 
Gnosis 
Henrik Street Athletics 
Historikerföreningen Kleio vid Åbo Akademi 
Homoglobiini r.f. 
Humanistiska Föreningen vid Åbo Akademi r.f. 
Impuls r.f. 
Infå vid Åbo Akademi r.f. 
International Students at Turku Universities – ISTU r.f. 
ISHA Åbo- ISHA-Turku r.f.  
Karitativa r.f. 
Katharsis 
Kemistklubben vid Åbo Akademi r.f. 
Konstikas 
Konstvetenskapliga ämnesföreningen Eikon 
Kristliga Studentföreningen vid Åbo Akademi r.f. 
Kulturisten vid Åbo Akademi 
Liberala Studentklubben i Åbo r.f. 
Merkantila Klubben r.f. 
Metadosis 
Nykarleby Companiet  
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NN vid Åbo Akademi r.f. 
OL-Universities of Turku r.f. 
Pedactus r.f. 
Pictura vid Åbo Akademi r.f. 
Politivas r.f. 
Prosa 
Pulterit r.f. 
Rockföreningen vid PF 
Rockföreningen vid Åbo Akademi 
Sigma vid Åbo Akademi r.f. 
Sociologföreningen 
SPIrre 
Statsvetenskapliga Klubben vid Åbo Akademi r.f. 
Studentföreningen vid institutionen för barnpedagogik r.f. 
Studentkören Pedavoces r.f. 
Studentteatern i Åbo r.f. 
Teologiska Studentföreningen 
Turun opiskelevat vihreät – TOVI r.f. 
Uteliggarna 
W.A.R.U.M. 
Vasa studentmission 
Wasaspexet 
Vocalis r.f. 
Välkky 
Åbo Akademiska roddare r.f. 
Åbo Socialdemokratiska Studerande r.f. 
Åbo Svenska Ev.luth. studentmission r.f. 
ÅSKAN - Åboländska nationen i Vasa r.f. fr.o.m. 1.11.2012 
ÅsNa vid Åbo Akademi r.f. 
Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi 
Ämnesföreningen Stadga r.f. 
Ämnesföreningen Östsvea 
Österbottniska Nationen vid Åbo Akademi r.f. 
  
  
8 Utmärkelser och stipendier 
Vid årsfesten den 18 februari 2012 delades följande förtjänsttecken och stipendier ut: 
  
Brahelyra 
 
40 Ludvig Forsman 

41 Anna Litonius (Född Juntunen) 
 
Brahevingar med lyra 
109 Katarina Kiiskinen 
 
Brahevingar 
 
535     Sandra Grindgärds          
536     Sini Sundqvist 
537     Elias Vartio              
538     Matias Kallio          
539     Nadina Vihinen      
540     Anna-Kajsa Blomqvist        
541     Emilia Juslin 
542     Lasse Mäki-Hokkonen 
  
Styrelsenål 
46 Jessica Nordback         
47 Sonja Sunde         
48 Alexander Nordling         
49 Raine Katajamäki         
50 Ina Biström         
51 Marina Stenbäck 
  
 
 Kamratskapspris ur Jägarkapten Paul Wallenius Minnesfond 
Linda Bäckman 
Niklas Kamila  
  
Senator Julius Nummelins Statsvetenskapliga pris 
Mari Hokkanen 
 
  
Under våren delades även följande stipendier ut: 
  
Studentkårens forskarstipendium 
Beata Björkvall 
 
Stipendium ur Magnus Karlssons minnesfond 
Martin Norrgård 
Jonna Lindqvist  
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Ur Makarna Agneta och Carl-Erik Olins minnesfond 
Linda Bäckman 
Petteri Suominen 
  
  
  
  
9 Tal 
  
SO Raine Katajamäkis tal vid Per Brahes staty, 18.2.2012 
  
Ärade greve Per Brahe 
 
Igen har det gått exat ett år sedan vi studenter senast stod här framför din staty på din 
födelsedag och hedrade ditt minne. En nästan hundra årig tradition fortsätter på denna 
vintriga dag när vi lägger en krans vid din fot och på detta sätt hyllar ditt arv. 
 
År 2012 började på ett sätt som Studentkåren inte tidigare har upplevt. Framtiden såg 
för en kort stund ganska dyster ut, men med ett målmedvetet, hårt och uthålligt arbete 
lyckades vi lösa problemen och inleda året ärofullt. 
 
Därför står det på kransen som läggs ner vid din fot Labor improbus omnia vincit. 
Översatt till svenska betyder detta att hårt arbete vinner allt. 
 
Det må vara så att hårt arbete vinner allt, men det som den romersk poet Vergilius inte 
har kommit att tänka på är att hans ordspråk eventuellt inte är hela sanningen. 
Om man vill förändra världen går det lättast om man får göra det tillsammans med 
någon annan. Ett bra exempel på detta kan vi hitta från vår gemensamma historia, när 
den Kungliga Akademin i Åbo grundades år 1640. Utan din och ärkebiskop Rothovius 
hjälp skulle drottning Kristina knappast ha kunnat grunda Akademin, varpå varken Åbo 
Akademi eller Åbo Akademis Studentkår skulle existera idag. 
Det vi har lärt oss från den här historien är att genom att jobba tillsammans och genom 
att hjälpa varandra kan vi övervinna alla svårigheter. 
 
Det är förvisso viktigt att drömma, och att som en enad studentkår jobba för att uppnå 
dessa drömmar, men det är minst lika viktigt att fira allt det vi hittills har åstadkommit. 
Och idag är det ett tillfälle för att fira vår 93 åriga studentkår och alla dess bedrifter. 
  
De varmaste gratulationerna på födelsedagen Per Brahe, denna dag firar vi till din och 
vår studentkårs ära! 
 

  
SO Raine Katajamäkis välkomsttal vid Solenna Akten, ÅAS årsfest 18.2.2012 
  
Ärade prorektor, mina damer och herrar 
 
Idag har vi samlats här i Sibeliusmuseets fina lokaler för att fira den 93-åriga 
studentkåren. Det har varit en ärorik historia som Åbo Akademis Studentkår har fått 
uppleva under dessa många år. Antalet medlemmar, organisationsstrukturen och 
samhället omkring oss har förändrats flera gånger, men syftet och målsättningarna har 
varit ungefär de samma från och med grundandet av Åbo Akademis Studentkår – att 
stärka och förädla kamratskapet mellan de studerande samt representera dessa såväl 
inåt som utåt. 
 
Det, hur man konkret har försökt uppnå dessa målsättningar har alltid varierat beroende 
på tidens anda, men historien ger oss många lärdomar och riktlinjer för hur man bäst 
kan lösa problem som uppstår idag. Detta är speciellt viktigt inom studentrörelsen, där 
aktörerna vanligtvis byts ut med ett års mellanrum. Samma misstag behöver man inte 
göra två gånger och hjulet behöver man inte uppfinna på nytt. 
 
År 1920 hävdade Studentkårens första talman Rolf Pipping att en ny studenttyp har 
vuxit fram, som bara läste för sin examen, men inte för att lära. Så här sa han: ”Hos 
honom är möjligheten att skaffa sig en utkomst ledstjärnan, men därför svalnar också 
hans känsla för kamratskapet, och idealen förbleknar.” Jag tror att vi alla kan mer eller 
mindre identifiera dagens studerande med Rolf Pippings beskrivning. 
 
Vad som fick aktiviteten att öka efter 20-talet och vad som orsakade högskolepolitikens 
mest radikala år på 60- och 70-talen är svårt att säga och samtidigt också irrelevant för 
oss. Omständigheterna var mycket annorlunda på den tiden, men den viktigaste 
lärdomen vi kan ta med oss från den här historian är att det är fullkomligt möjligt att 
återuppta kamratskapet, att återigen klarna idealen. 
 
Orsakerna enligt mig till att det nuförtiden tycks vara svårt att hitta aktiva i många 
studentföreningar är att många studerande har felaktiga uppfattningar och fördomar om 
studierna och studietiden överlag. Dagens studerande har fått bemöta höga 
förväntningar, studietiden är begränsad och alla samhällsklasser förväntas dra sitt strå 
till stacken för att hjälpa lösa ekonomiska kriser och förlänga arbetskarriärerna. 
 
Studerande har genom tiderna varit med om att bygga upp denna nation och värna om 
dess intresse. Detta kommer studerande också att göra i fortsättningen, men vi måste 
komma ihåg att ta hand om oss själva. Studentrörelsen saknar en förnyelse inifrån och 
stora satsningar för att förstärka gemenskapen bör göras. Detta är speciellt viktigt med 



 
Ur Makarna Agneta och Carl-Erik Olins minnesfond 
Linda Bäckman 
Petteri Suominen 
  
  
  
  
9 Tal 
  
SO Raine Katajamäkis tal vid Per Brahes staty, 18.2.2012 
  
Ärade greve Per Brahe 
 
Igen har det gått exat ett år sedan vi studenter senast stod här framför din staty på din 
födelsedag och hedrade ditt minne. En nästan hundra årig tradition fortsätter på denna 
vintriga dag när vi lägger en krans vid din fot och på detta sätt hyllar ditt arv. 
 
År 2012 började på ett sätt som Studentkåren inte tidigare har upplevt. Framtiden såg 
för en kort stund ganska dyster ut, men med ett målmedvetet, hårt och uthålligt arbete 
lyckades vi lösa problemen och inleda året ärofullt. 
 
Därför står det på kransen som läggs ner vid din fot Labor improbus omnia vincit. 
Översatt till svenska betyder detta att hårt arbete vinner allt. 
 
Det må vara så att hårt arbete vinner allt, men det som den romersk poet Vergilius inte 
har kommit att tänka på är att hans ordspråk eventuellt inte är hela sanningen. 
Om man vill förändra världen går det lättast om man får göra det tillsammans med 
någon annan. Ett bra exempel på detta kan vi hitta från vår gemensamma historia, när 
den Kungliga Akademin i Åbo grundades år 1640. Utan din och ärkebiskop Rothovius 
hjälp skulle drottning Kristina knappast ha kunnat grunda Akademin, varpå varken Åbo 
Akademi eller Åbo Akademis Studentkår skulle existera idag. 
Det vi har lärt oss från den här historien är att genom att jobba tillsammans och genom 
att hjälpa varandra kan vi övervinna alla svårigheter. 
 
Det är förvisso viktigt att drömma, och att som en enad studentkår jobba för att uppnå 
dessa drömmar, men det är minst lika viktigt att fira allt det vi hittills har åstadkommit. 
Och idag är det ett tillfälle för att fira vår 93 åriga studentkår och alla dess bedrifter. 
  
De varmaste gratulationerna på födelsedagen Per Brahe, denna dag firar vi till din och 
vår studentkårs ära! 
 

  
SO Raine Katajamäkis välkomsttal vid Solenna Akten, ÅAS årsfest 18.2.2012 
  
Ärade prorektor, mina damer och herrar 
 
Idag har vi samlats här i Sibeliusmuseets fina lokaler för att fira den 93-åriga 
studentkåren. Det har varit en ärorik historia som Åbo Akademis Studentkår har fått 
uppleva under dessa många år. Antalet medlemmar, organisationsstrukturen och 
samhället omkring oss har förändrats flera gånger, men syftet och målsättningarna har 
varit ungefär de samma från och med grundandet av Åbo Akademis Studentkår – att 
stärka och förädla kamratskapet mellan de studerande samt representera dessa såväl 
inåt som utåt. 
 
Det, hur man konkret har försökt uppnå dessa målsättningar har alltid varierat beroende 
på tidens anda, men historien ger oss många lärdomar och riktlinjer för hur man bäst 
kan lösa problem som uppstår idag. Detta är speciellt viktigt inom studentrörelsen, där 
aktörerna vanligtvis byts ut med ett års mellanrum. Samma misstag behöver man inte 
göra två gånger och hjulet behöver man inte uppfinna på nytt. 
 
År 1920 hävdade Studentkårens första talman Rolf Pipping att en ny studenttyp har 
vuxit fram, som bara läste för sin examen, men inte för att lära. Så här sa han: ”Hos 
honom är möjligheten att skaffa sig en utkomst ledstjärnan, men därför svalnar också 
hans känsla för kamratskapet, och idealen förbleknar.” Jag tror att vi alla kan mer eller 
mindre identifiera dagens studerande med Rolf Pippings beskrivning. 
 
Vad som fick aktiviteten att öka efter 20-talet och vad som orsakade högskolepolitikens 
mest radikala år på 60- och 70-talen är svårt att säga och samtidigt också irrelevant för 
oss. Omständigheterna var mycket annorlunda på den tiden, men den viktigaste 
lärdomen vi kan ta med oss från den här historian är att det är fullkomligt möjligt att 
återuppta kamratskapet, att återigen klarna idealen. 
 
Orsakerna enligt mig till att det nuförtiden tycks vara svårt att hitta aktiva i många 
studentföreningar är att många studerande har felaktiga uppfattningar och fördomar om 
studierna och studietiden överlag. Dagens studerande har fått bemöta höga 
förväntningar, studietiden är begränsad och alla samhällsklasser förväntas dra sitt strå 
till stacken för att hjälpa lösa ekonomiska kriser och förlänga arbetskarriärerna. 
 
Studerande har genom tiderna varit med om att bygga upp denna nation och värna om 
dess intresse. Detta kommer studerande också att göra i fortsättningen, men vi måste 
komma ihåg att ta hand om oss själva. Studentrörelsen saknar en förnyelse inifrån och 
stora satsningar för att förstärka gemenskapen bör göras. Detta är speciellt viktigt med 



tanke på att, för att citera Kårens tidigare kurator, professor Markku Suksi: ”En 
betydelsefull del av den utbildnings- och fostringsuppgift som ett universitet har görs i 
själva verket av olika studentföreningar.” 
 
Vikten av aktiviteter utanför studier och arbete framgår även i den nyligen slutförda Voi 
hyvin nuori!-undersökningen. Där föreslås det att unga själv skapar välmående genom 
att göra frivilligarbete och genom att vara samhällsaktiva. 
 
Första steget för att lösa detta problem och för att aktivera Kårens medlemmar är att 
skapa en livlig dialog om studierna, om Kårens verksamhet och om samhället överlag. 
Detta har tidigare skötts i huvudsak av styrelsen tillsammans med sekretariatet, men tio 
människor kan inte föra en levande diskussion med 5 000 studerande. Det är viktigt att 
Kåren når alla sina medlemmar, men lika viktigt är det att Kårens medlemmar tar 
kontakt med fullmäktige, styrelsen och sekreterarna och hämtar fram nya och färska 
idéer. Ensam kan inte styrelsen ro denna båt framåt. 
 
En annan jätteviktig sak är återupplivandet av Kårkulturen genom att ordna några 
välorganiserade studentikosa evenemang där kårmedlemmar har en möjlighet att lära 
känna studerande också utanför sitt eget utbildningsområde. Uppfriskandet av 
kårkulturen spelar också en betydelsefull roll i förebyggandet av studerandenas 
ensamhet. En inbjudande kårkultur för studentkåren närmare enskilda studerande och 
lockar dem med i Kårens övriga verksamhet. Detta var ett stort tema förra året och får 
inte glömmas bort.   
 
Sist, men inte minst måste studentkåren förbättra sin utskottsverksamhet. Utskotten är 
en existerande del av studentkåren och idag är det tyvärr få som deltar i dem. Tröskeln 
att komma med i utskottsverksamheten är väldigt låg och via utskotten får 
kårmedlemmarna en bra bild av hela Kårens verksamhet. 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att solidaritet, öppenhet och bestämdhet är tre 
nyckelord för en aktiv, samvetsgrann och fungerande studentkår. Ju mer man ger för 
Kåren – desto mer får man tillbaka. Kårens framtid är vårt ansvar! 
 
Under den tid jag har hunnit jobba på kansliet har jag blivit starkt övertygad om att det 
kommande året blir lyckat och att vi kommer att uppfylla alla våra målsättningar. 
Orsaken till detta är alla de människor som jag har jobbat med hittills. Jag vill tacka hela 
Kårens personal, presidiet, fullmäktige, Åbo Akademi och Akademiföreningen Åbo 
Akademiker. Jag vill också tacka själva styrelsen för dess stöd i mitt uppdrag och 
ständiga närvaro i mitt liv. 
Med dessa ord vill jag önska er alla en trevlig årsfest! 
 

  
  
  
  
SO Raine Katajamäkis tal på Vårdberget 30.4.2011 
  
Ärade studenter, 
 
Våren är en årstid som representerar värme, glädje och framtidstro. Dessa tre saker 
skulle jag önska mera av dagens studentrörelse. 
 
Den begränsade studietiden behöver inte innebära en minskad aktivitet i olika 
studentorganisationer. Det är otroligt viktigt att vara aktiv vid sidan av sina studier. Varje 
studerande ska känna sig välkommen till studiegemenskapen och det ska finnas 
någonting för att alla. Och fast man inte får något arvode för det arbete man har gjort så 
är dock alla vänner, erfarenheter och minnen mer värda än något annat. Ett väldigt bra 
sätt att engagera sig är att antingen ställa upp som en kandidat eller genom att rösta i 
kommunalvalet nästa höst. 
 
Betydelsen av att vara aktiv i olika studentföreningar minskar inte efter studietiden. 
Ärade alumner, ni är viktiga för oss studerande, ni inspirerar oss och ni kan visa hurdant 
livet kan vara efter studierna. 
 
Det är förvisso viktigt att vara aktiv, men minst lika viktigt är det att ibland fira sina 
bedrifter. Ikväll och i morgon behöver ingen tänka på vardagslivets tråk och tvång. Ikväll 
kan vi njuta av våren tillsammans med våra familjer, bekanta och obekanta. 
 
Jag har den stora glädjen och äran att å Åbo Akademis Studentkårs vägnar önska er 
alla en riktigt glad Valborg! 
 
  
Fullmäktigeordförande Matias Kallios tal till Liljan, 30.4.2012 
 
Kära Lilja, studenter, medborgare, 
  
Efter ett händelserikt år är våren här igen och det är dags att hylla dig, Liljan. 
  
Detta år har karaktäriserats av val. På vintern hade vi presidentval och den kommande 
hösten präglas av kommunalvalet. 
  
Högskolestuderande är enligt studier mycket aktiva röstare i kommunalvalen. Trots detta 
brukar studerande vara underrepresenterade på kandidatlistorna. 



tanke på att, för att citera Kårens tidigare kurator, professor Markku Suksi: ”En 
betydelsefull del av den utbildnings- och fostringsuppgift som ett universitet har görs i 
själva verket av olika studentföreningar.” 
 
Vikten av aktiviteter utanför studier och arbete framgår även i den nyligen slutförda Voi 
hyvin nuori!-undersökningen. Där föreslås det att unga själv skapar välmående genom 
att göra frivilligarbete och genom att vara samhällsaktiva. 
 
Första steget för att lösa detta problem och för att aktivera Kårens medlemmar är att 
skapa en livlig dialog om studierna, om Kårens verksamhet och om samhället överlag. 
Detta har tidigare skötts i huvudsak av styrelsen tillsammans med sekretariatet, men tio 
människor kan inte föra en levande diskussion med 5 000 studerande. Det är viktigt att 
Kåren når alla sina medlemmar, men lika viktigt är det att Kårens medlemmar tar 
kontakt med fullmäktige, styrelsen och sekreterarna och hämtar fram nya och färska 
idéer. Ensam kan inte styrelsen ro denna båt framåt. 
 
En annan jätteviktig sak är återupplivandet av Kårkulturen genom att ordna några 
välorganiserade studentikosa evenemang där kårmedlemmar har en möjlighet att lära 
känna studerande också utanför sitt eget utbildningsområde. Uppfriskandet av 
kårkulturen spelar också en betydelsefull roll i förebyggandet av studerandenas 
ensamhet. En inbjudande kårkultur för studentkåren närmare enskilda studerande och 
lockar dem med i Kårens övriga verksamhet. Detta var ett stort tema förra året och får 
inte glömmas bort.   
 
Sist, men inte minst måste studentkåren förbättra sin utskottsverksamhet. Utskotten är 
en existerande del av studentkåren och idag är det tyvärr få som deltar i dem. Tröskeln 
att komma med i utskottsverksamheten är väldigt låg och via utskotten får 
kårmedlemmarna en bra bild av hela Kårens verksamhet. 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att solidaritet, öppenhet och bestämdhet är tre 
nyckelord för en aktiv, samvetsgrann och fungerande studentkår. Ju mer man ger för 
Kåren – desto mer får man tillbaka. Kårens framtid är vårt ansvar! 
 
Under den tid jag har hunnit jobba på kansliet har jag blivit starkt övertygad om att det 
kommande året blir lyckat och att vi kommer att uppfylla alla våra målsättningar. 
Orsaken till detta är alla de människor som jag har jobbat med hittills. Jag vill tacka hela 
Kårens personal, presidiet, fullmäktige, Åbo Akademi och Akademiföreningen Åbo 
Akademiker. Jag vill också tacka själva styrelsen för dess stöd i mitt uppdrag och 
ständiga närvaro i mitt liv. 
Med dessa ord vill jag önska er alla en trevlig årsfest! 
 

  
  
  
  
SO Raine Katajamäkis tal på Vårdberget 30.4.2011 
  
Ärade studenter, 
 
Våren är en årstid som representerar värme, glädje och framtidstro. Dessa tre saker 
skulle jag önska mera av dagens studentrörelse. 
 
Den begränsade studietiden behöver inte innebära en minskad aktivitet i olika 
studentorganisationer. Det är otroligt viktigt att vara aktiv vid sidan av sina studier. Varje 
studerande ska känna sig välkommen till studiegemenskapen och det ska finnas 
någonting för att alla. Och fast man inte får något arvode för det arbete man har gjort så 
är dock alla vänner, erfarenheter och minnen mer värda än något annat. Ett väldigt bra 
sätt att engagera sig är att antingen ställa upp som en kandidat eller genom att rösta i 
kommunalvalet nästa höst. 
 
Betydelsen av att vara aktiv i olika studentföreningar minskar inte efter studietiden. 
Ärade alumner, ni är viktiga för oss studerande, ni inspirerar oss och ni kan visa hurdant 
livet kan vara efter studierna. 
 
Det är förvisso viktigt att vara aktiv, men minst lika viktigt är det att ibland fira sina 
bedrifter. Ikväll och i morgon behöver ingen tänka på vardagslivets tråk och tvång. Ikväll 
kan vi njuta av våren tillsammans med våra familjer, bekanta och obekanta. 
 
Jag har den stora glädjen och äran att å Åbo Akademis Studentkårs vägnar önska er 
alla en riktigt glad Valborg! 
 
  
Fullmäktigeordförande Matias Kallios tal till Liljan, 30.4.2012 
 
Kära Lilja, studenter, medborgare, 
  
Efter ett händelserikt år är våren här igen och det är dags att hylla dig, Liljan. 
  
Detta år har karaktäriserats av val. På vintern hade vi presidentval och den kommande 
hösten präglas av kommunalvalet. 
  
Högskolestuderande är enligt studier mycket aktiva röstare i kommunalvalen. Trots detta 
brukar studerande vara underrepresenterade på kandidatlistorna. 



  
Alla som är aktiva inom studentrörelsen borde ha som målsättning att bryta denna trend i år. 
Det ska kännas lika naturligt att aktivera sig inom kommunen som det är för många att 
aktivera sig i olika studentorganisationer. Det finns ingen orsak att vara rädd för en 
kandidatur i kommunalvalet. 
  
Även du Liljan, är ett tecken för det kommunala beslutsfattandet i och med att du är Åbo 
stads första offentliga konstinköp. 
 
Ni som har åsikter om er hemkommun, ta en tankeställare och fundera om ni skulle vilja 
ställa upp i höstens val. Kanske ni i kommunen kunde driva igenom något likt Liljan, som 
studerande ännu om många år har glädje av. 
  
Med dessa ord vill jag önska er alla en glad valborgsmässoafton. 
 
 
 
Tal vid Åbo Akademis inskription 4.9.2012 av Åbo Akademis Studentkårs 
styrelseordförande Raine Katajamäki 
  
Ärade Kansler, Rektor, Prorektorer, Studenter, mina Damer och Herrar 
 
Förra veckan inledde kring tusen studerande sina studier vid Åbo Akademi. De nya 
studerandena kom från alla olika delar av Finland och vi fick också många nya 
utländska studerande. Glädjande är också det att många finskspråkiga studerande har 
sökt hit till Åbo Akademi för att studera vid ett högklassigt svenskspråkigt universitet. 
Man kan således konstatera att Åbo Akademi har lyckats bra med rekryteringen av nya 
ivriga studerande. Själv är jag också tacksam över det faktum att man fortfarande har 
en avgiftsfri utbildning i Finland och att alla unga – oberoende av socioekonomisk 
bakgrund – därmed har en möjlighet att söka sig till en högskoleutbildning och 
akademisk karriär. 
 
Men i hurdana förhållanden inledde de cirka 5 000 studerandena sina studier vid Åbo 
Akademi år 2012? Sett ur ett nationellt perspektiv har studerande det ganska bra. 
Under många års tid har man lyckats skapa ett socialt skyddsnätverk som ganska bra 
ser till att studerande i Finland kan koncentrera sig på sina studier och studieliv. I det 
nuvarande regeringsprogrammet har man också lovat en förbättring i det här 
skyddssystemet, en förbättring som vi har väntat länge på. Studiestödet är nämligen 
den enda sociala förmånen i Finland vars belopp inte är bundet till de allmänna 
kostnadsnivåhöjningarna. Här kommer det, som tur är, att ske en förändring till det 
bättre år 2014, förutsatt att politikerna håller fast vid sina löften. 

 
En annan kommande förändring av studiestödet är lite mer oroväckande. I den senaste 
budgetmanglingen den 22 mars 2012 beslöt regeringen att studiestödet ska reformeras 
kostnadsneutralt så att det bättre sporrar till heltidsstudier. Inom studentrörelsen har 
man varit förbryllad över viljan att konstant reformera studiestödet. Senast reformerades 
studiestödet år 2010. Det är väl befogat att fråga vilken annan social stödform som 
kräver liknande konstanta reformer, utan att man låter tiden visa vilka konsekvenser de 
tidigare reformerna har haft? Inte många, kan jag säga. 
 
Det finns också många andra beslut från statsmakten som har skapat oro hos oss 
studerande och som vi befarar att kommer att ha en negativ inverkan på kvaliteten på 
vår undervisning. I den tidigare nämnda budgetmanglingen beslöt man också att frysa 
på statsstödsindexet till universiteten samtidigt som universiteten måste konkurera hårt 
för stödet från staten. Vi studerande oroar oss också över hur universitetens planerade 
antagningskvoter för nya studerande kommer att påverka övriga studerandes 
möjligheter att söka till utbildningar som verkligen intresserar dem. Faran finns att det 
här nya systemet skulle bidra till de ungas marginalisering. 
 
Utmaningarna för dagens studerande, universiteten och för det finska samhället är 
många och svåra att lösa. I dylika situationer är det lätt hänt att man kortsiktigt och med 
skygglappar för ögonen bara försvara sina egna intressen. Men på det sättet kommer 
man ingenstans. Istället behövs det en vilja att samarbeta och en förmåga att hitta på 
nya arbetssätt. Under dessa ekonomiskt svåra tider behövs både Åbo Akademis och 
Åbo Akademis Studentkårs gemensamma insats för att utveckla Åbo Akademi till ett 
ännu bättre universitet. 
 
Vi studerande kan själv göra många saker bättre. Vi studerande borde till exempel 
kräva mera av den undervisande personalen. Det bästa sättet att säkerställa en hög 
kvalitet på undervisningen är att vi studerande varje dag ställer välmotiverade och 
utmanande frågor till våra lärare. Samtidigt som vi visar respekt för våra lärare måste vi 
också kunna utmana dem vetenskapligt och på så vis konstant se till att kvaliteten på 
undervisningen är hög. 
 
Vi studerande måste också vara aktiva vid sidan om studierna, dvs i studielivet. Jag tror 
att många av er tänker att jag med ordet studieliv menar fester. Festerna är förstås 
viktiga, men det finns också mycket annat som hör till studielivet. Professor Markku 
Suksi har sagt att: ”En betydelsefull del av den bildnings- och fostringsuppgift som ett 
universitet har görs i själva verket av olika studentföreningar”. Enligt honom är det vi 
studerande som står för en av de viktigaste delarna av den undervisning som vi får 
under vår studietid. Det har sagts att ”I studielivet lär man sig saker som man inte lär sig 
i böcker” och det är därför som jag önskar att alla lärare ännu mera skulle uppmana 
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Med dessa ord vill jag önska er alla en glad valborgsmässoafton. 
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kostnadsnivåhöjningarna. Här kommer det, som tur är, att ske en förändring till det 
bättre år 2014, förutsatt att politikerna håller fast vid sina löften. 
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man varit förbryllad över viljan att konstant reformera studiestödet. Senast reformerades 
studiestödet år 2010. Det är väl befogat att fråga vilken annan social stödform som 
kräver liknande konstanta reformer, utan att man låter tiden visa vilka konsekvenser de 
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vår undervisning. I den tidigare nämnda budgetmanglingen beslöt man också att frysa 
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antagningskvoter för nya studerande kommer att påverka övriga studerandes 
möjligheter att söka till utbildningar som verkligen intresserar dem. Faran finns att det 
här nya systemet skulle bidra till de ungas marginalisering. 
 
Utmaningarna för dagens studerande, universiteten och för det finska samhället är 
många och svåra att lösa. I dylika situationer är det lätt hänt att man kortsiktigt och med 
skygglappar för ögonen bara försvara sina egna intressen. Men på det sättet kommer 
man ingenstans. Istället behövs det en vilja att samarbeta och en förmåga att hitta på 
nya arbetssätt. Under dessa ekonomiskt svåra tider behövs både Åbo Akademis och 
Åbo Akademis Studentkårs gemensamma insats för att utveckla Åbo Akademi till ett 
ännu bättre universitet. 
 
Vi studerande kan själv göra många saker bättre. Vi studerande borde till exempel 
kräva mera av den undervisande personalen. Det bästa sättet att säkerställa en hög 
kvalitet på undervisningen är att vi studerande varje dag ställer välmotiverade och 
utmanande frågor till våra lärare. Samtidigt som vi visar respekt för våra lärare måste vi 
också kunna utmana dem vetenskapligt och på så vis konstant se till att kvaliteten på 
undervisningen är hög. 
 
Vi studerande måste också vara aktiva vid sidan om studierna, dvs i studielivet. Jag tror 
att många av er tänker att jag med ordet studieliv menar fester. Festerna är förstås 
viktiga, men det finns också mycket annat som hör till studielivet. Professor Markku 
Suksi har sagt att: ”En betydelsefull del av den bildnings- och fostringsuppgift som ett 
universitet har görs i själva verket av olika studentföreningar”. Enligt honom är det vi 
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studerande att engagera sig i olika studentaktiviteter vid sidan om sina studier. Med stor 
glädje kan vi studerande därför tacka Åbo Akademi som redan har visat intresse också 
på den här fronten. Nu är det möjligt att få studiepoäng för vissa förtroendeuppdrag 
inom Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår. 
 
Samtidigt önskar jag att Åbo Akademi, i stället för att fokusera på genomströmningen av 
stora årskullar med dollarlappar på ögonen, borde fundera på hur man bättre engagerar 
studerande individuellt i sina studier. Många undersökningar som är gjorda vid Åbo 
Akademi kring den här tematiken visar att en engagerad lärare är den absolut viktigaste 
faktorn som kan tända gnistan hos en studerande att fördjupa sig i vetenskapens värld. 
Alla studerande ska ses som vetenskapskvinnor och – män. Varje studerande ska ses 
som en potentiell toppforskare vid Åbo Akademi. 
 
Åbo Akademi må vara ett litet universitet, men däri finns också vår styrka. Genom att 
jobba målmedvetet kan vi – studerande och professorer tillsammans – göra Åbo 
Akademi till ett av Nordens toppuniversitet. Med dessa ord vill jag önska er alla ett 
intressant, givande och akademiskt framgångsrikt läsår 2012-13! 
 
  
  
SO Raine Katajamäkis tal på Lilla Wappen, 29.9.2011 
  
Ärade studenter, 
 
För ungefär exakt fem månader sedan i Wapptalet sa jag att våren är en årstid som 
representerar värme, glädje och framtidstro. Hösten i sin tur kan tänkas representera 
mörker, kyla och skit väder. Men dessa är inga orsaker att låta bli att ha det roligt! 
 
Det är därför som jag är så otroligt glad att så många av er har hittat hit till Kåren ikväll 
för att träffa sina kompisar och för att ha det skoj. 
 
Det här är första gången på en väldigt lång tid vi ordnar LillaWappen på det här sättet 
och jag vrekligen önskar att detta blir en fin tradition igen. 
 
Jag vill å ÅAS vägnar tacka KK, SF, MK, HumF och RÅA - för det är ni som har 
möjligtgjort den här festen. Ett stort tack till er! 
 
Och sist, men inte minst; 
Studenter, hösten är här! Mössorna avigt! 
  
  
SO Raine Katajamäkis tal vid hjältegravarna, 6.12.2012 

  
Ärade studenter, bästa självständighetsfirare! 
  
”En nation som inte känner till sin historia, behärskar inte dagens utmaningar och klarar 
inte av att planera sin framtid.” Så här sa riddaren av Mannerheimkorset och Generalen 
av Infanteriet Aldof Ehrnrooth i en intervju från 1990 – talet. 
 
Det hur jag tolkar budskapet i Generalens ord, är att vi finländare som har fått privilegiet 
att leva i ett land som präglas av frihet och fred, bör veta vår egen historia. Vi får inte ta 
freden och självständigheten för given. Det minsta vi kan göra är att komma ihåg de 
som förlora sitt liv i kampen för Fosterlandet. 
 
Men vi skall inte bara med ord hedra de hjältar som gjort det möjligt för oss att leva i ett 
fritt demokratiskt land. Det var med gemensamma insatser som man försvarade detta 
land och det är med gemensamma insatser som man också tar hand om detta land. 
Varje finländare är med och bygger sitt fosterland, självständigheten är vår allas sak. 
 
För att avsluta, vill jag citera hittills den ända finsk Nobel pristagare i litteraturen, Frans 
Eemil Sillanpää. Han har sagt att ” Vi bör älska vårt fosterland så, att vi respekterar 
varje medborgares andel i det.” 
 
Detta är vi skyldiga till dem som bekämpade för Finlands frihet. 
 
Med dessa ord vill jag önska er alla en god fortsättning på självständighetsdagen! 
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VERKSAMHETSGRANSKNINGSBERÄTTELSE

Till Åbo Akademis Studentkårs medlemmar

Jag har granskat Åbo Akademis Studentkårs verksamhetsberättelse, bokföring, bokslut och 
förvaltning för räkenskapsperioden 1.1 – 31.12.2012. Bokslutet omfattar balansräkning, 
resultaträkning och noter till bokslutet. Efter genomförd granskning avger jag följande 
utlåtande.

Enligt min uppfattning har Åbo Akademis Studentkår under det gångna verksamhetsåret 
verkat för de mål som uppställts i verksamhetsplanen inom ramen för intressebevakning, 
service och medborgaraktivitet. Den affärsverksamhet som har bedrivits har stött den 
ideella verksamheten och erbjudit service för medlemmarna. 

Enligt min mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga 
uppgifter om studentkårens ekonomiska ställning och dess verksamhet. Uppgifterna i 
verksamhetsberättelsen, bokföringen och bokslutet är överensstämmande.

 I Åbo den 15. mars 2013

Patrik Fellman
Verksamhetsgranskare, suppleant.






