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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR 2013

Verksamhetsidé
Åbo Akademis Studentkår har till uppgift att vara en föreningslänk för studeran-
dena vid Åbo Akademi samt att främja deras samhälleliga, sociala, intellektuella 
och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till de studeran-
des 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 verk-
samheten samt för att erbjuda service för medlemmarna.

Under det gångna året hade ÅAS ca 5000 medlemmar, varav ca 3900 stude-
rade i Åbo, ca 1000 i Vasa, ca 100 i Jakobstad och ca 50 i Helsingfors. Under år 
2013 har ÅAS haft ca 60 forskarstuderande som medlemmar.

Allmänt

ÅAS högsta beslutande organ är kårfullmäktige. De 25 mandaten i kårfullmäk-
tige var under år 2013 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 3 december 2013.

Intressesektorn

Fokus för Åbo Akademis Studentkårs intressesektors verksamhet låg fortsätt-
ningsvis på en bättre framtid för studenterna och en strävan till att kunna er-
bjuda bättre och effektivare intressebevakning och service åt studerande vid 
Åbo Akademi. 
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På det nationella planet har ÅAS satsat mycket på att motverka införandet av 
terminsavgifter för studenter som kommer från länder utanför EU/ETA. Under 
våren jobbade ÅAS också aktivt mot försämringar i studiestödet och deltog i den 
nationella kampanjen som kulminerade i en studiestödsdemonstration i mars. 
Ett av ÅAS huvudpunkter under år 2013 var arbetet med Åbo Akademis reform. 
ÅAS höll kontakt med rektors tre framtidsarbetsgrupper och träffade Åbo Aka-
demis ledning för att diskutera reformarbetet. 

Under våren genomfördes Drömstudent-enkäten som var en fortsättning på pu-
blikationen 59 förslag till smidigare studievägar vid Åbo Akademi. Med hjälp av 
enkäten utredde ÅAS vad Åbo Akademis personal ansåg vara en drömstudent 
och vad studenter skulle kunna göra för att bli bättre. Resultaten från enkäten 
sammanställdes i en publikation och en del av citaten gjordes till en video som 
visades åt nya studerande i samband med gulnäbbspresentationerna i augusti.

I april arrangerade ÅAS tillsammans med TYY en träff för styrelserna inom 
SEKSMYY-gruppens studentkårer. Träffen hade varierat program och var myck-
et lyckad. 

ÅAS har under år 2013 satsat mycket på att hålla kontakt till specialförening-
arna. Under våren besökte styrelsen många specialföreningar på deras möten. 
Under året ordnades flera utbildningar för föreningarna, bland annat en jämlik-
hetsutbildning och ekonomiutbildningar. 

Under hösten arbetade styrelsen och de anställda fram ett förslag till politiskt 
linjepapper som godkändes på fullmäktiges möte i november. I det politiska lin-
jepappret tas ställning till de för ÅAS viktigaste frågorna inom högskolepolitik 
och socialpolitik.  

Under hösten ordnade ÅAS också fullmäktigeval som hade nästan lika stort val-
deltagande som i senaste val och hade ett förhållandevis högt valdeltagande 
i nationell jämförelse. Det skedde betydande förändringar i fullmäktiges sam-
mansättning, flera nya grupperingar blev invalda och flera grupperingar tap-
pade mandat.

Inom kommunalpolitiken har ÅAS tillsammans med andra kårer i Grupp 30 000 
träffat lokalmedia och Åbos stadsfullmäktigegrupperingar samt genomfört en 
kommunalpolitisk studerandeenkät i samarbete med Åbo stad.
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Medlemsavgiften under läsåret 2012–2013 var 110,00 euro för grundexamens-
studerande och 66,00 euro för forskarstuderande. Medlemsavgifterna uppgick 
år 2013 till ca 335 000 euro (exkluderande hälsovårdsavgiften om 44 euro/
grundexamensstuderande medlem). Av dessa medel har ca 191 000 euro gått 
till löner och arvoden. En stor del (ca 59 000 euro) har betalats i korporations-
avgifter till FSF och SSI. 

Som helhet har ÅAS intressesektor klarat ekonomin år 2013 bra, bokslutet visar 
ett överskott på ca 23 000 euro vilket kan förklaras med bortfall av löneutgif-
ter. 

Kårstyrelsen

Åbo Akademis Studentkårs styrelse bestod under året av följande medlemmar: 
ordförande Ina Biström, Otto Mertanen (viceordförande med underansvarsom-
rådet motion), styrelsemedlem Bodil Lindberg (högskolepolitik med underan-
svarsområdet jämlikhet), styrelsemedlem Daniel Junell (tutorering och speci-
alföreningar med underansvarsområdet miljö), styrelsemedlem Gerda Kraemer 
(socialpolitik med underansvarsområdet marliminister) och styrelsemedlem 
Jimmy Nymark (information och specialföreningar med underansvarsområdet 
bistånd). Styrelsen hade 31 möten under året. 
 
Sekretariatet

Under året bestod intressesektorns sekretariat i Åbo av generalsekreterare Riina 
Lappalainen, Petra Lindblad som högskolepolitisk sekreterare (familj– och vård-
ledig fram till 1.8.2013), vikarierande högskolepolitisk sekreterare Heidi Hietala 
(fram till 10.04.2013), socialpolitisk sekreterare med utrikesärenden Monika An-
tikainen, informationssekreterare Matias Dahlbäck och kanslisekreterare Mar-
kus Heikkilä. Vid intressesektorn arbetade under året även en projektsekretera-
re för sammanställandet av personalenkät ”Drömstudent” (Katarina Kiiskinen), 
en projektsekreterare för skrivandet av Tavasthemshistorik (Beata Björkvall), en 
projektsekreterare för Annonsförsäljning för Gulnäbbsguiden (Elias Vartio), ko-
ordinator för Kårval 2013 (Martina Gardberg) och en projektsekreterare för sam-
manställandet av kommunalpolitiska enkäten i Åbo (Sara Herpiö). I Vasa bestod 
sekretariatet under året av verksamhetsledare för Havtornen Marcus Beijar. 
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Ekonomisektorn

Verksamheten har koncentrerats till Kafé Gadolinia Kb:s studentbespisningar, 
förvaltningen av kårfastigheterna och Kårhusfonden. Kafé Gadolinia Kb har lik-
som tidigare år också handhaft kvällsrestaurangen samt Pub Kåren. Kvällsres-
taurangen har även under det här verksamhetsåret fått väldigt positiv respons 
från festarrangörer och vi kan stoltsera med att ha en högklassig bankettres-
taurang. 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. Ekono-
misektorn har understött verksamheten genom att stå för alla kostnader som 
öppethållningen medfört. 

Havtornen i Vasa har varit i bruk under fem år och besöks aktivt av medlem-
marna 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 räkenskaps-
perioden.

Enligt resultaträkningen visar ÅAS en förlust på -47 602,85 €. I totalresultatet 
ingår följande
enhetsresultat:

 Kårfastigheterna och Domus Aboensis  -  42 285,84 €
 Intressesektorn     + 23 330,97 €
 Placerade medel                    - 28 647,98 € 

Ekonomidirektionen

Ekonomidirektionen (ED) bestod från och med årsskiftet av följande medlem-
mar: ordförande Matias Kallio, Taika Lapintie (vice ordförande), Rolf Ahlqvist, 
Lars Hassel och Iiro Lantonen. Den 25.3.2013 kompletterades ED då Patrik Fell-
man valdes till medlem. Då Fellman anställdes som verkställande direktör förlo-
rade han sin valbarhet till Ekonomidirektionen. Den 23.9.2013 kompletterades 
därför ED då Tommy Sandås valdes till medlem.
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Som sekreterare för ekonomidirektionen fungerade fram till 31.8.2013 VD Lena 
Backman. Därefter har VD Patrik Fellman fungerat som sekreterare. Ekonomidi-
rektionen hade åtta möten under året.

Personal

Lena Backman har fungerat som verkställande direktör för ÅAS ekonomisektor, 
Kafé Gadolinia Kb och AB Jerum Oy fram till sin pensionering 31.8.2013. Patrik 
Fellmans anställningsförhållande började 1.8.2013 och från och med 1.9.2013 
har han fungerat som verkställande direktör.

Revisorer

Revisionen har skötts av CGR Henry Maarala med en av revisionsbyrå KPMG ut-
sedd suppleant och verksamhetsgranskare Anna Litonius. Sifferrevisionen har 
skötts av revisionsbyrå KPMG.

Kafé Gadolinia Kb

Kafé Gadolinia Kb fortsatte att under 2013 bedriva studentbespisning i Åbo i 
Café Arken, Café Gadolinia, Café Fänriken, Café Kåren, Café Hanken och Bibba-
caféet. Vid Bibbacaféet har det bland studerande populära ”Late Lunch”-kon-
ceptet, dvs. måltidsstödd måltidsförsäljningen kvällstid, fortsatt till maj. Från 
och med hösten har Kafé Gadolinia Kb inte haft verksamhet i Bibbacaféet och 
den av FPA understödda måltidsförsäljningen kvällstid har från och med sep-
tember bedrivits i Café Gadolinia.

Antalet serverade studentluncher 2009-2013

2009   2010  2011  2012  2013
198 591  212 185  219 131  226 488 235 231

Antalet sålda studentluncher växte under 2013, men omsättningen sjönk en 
aning. På maskiner och inventarier avskrevs 25 procent, för Café Kåren 20 pro-
cent.

För Kafé Gadolinia Kb har gjorts separat bokslut, som visar en vinst på 100 
608,82 €.
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Kårfastigheterna och Domus Aboensis

Under året genomfördes smärre reparationer i Kårhuset i Åbo. T.ex. trapphuset 
i Tavasthem har målats. 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 – 20 689,05 €. 

Efter administrationskostnader och avskrivningar gör Tavasthem ett resultat på 
– 25 758,84 € och Domus Aboensis + 4 162,05 €. Ur den så kallade Student-
hemsfonden, som förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi, erhölls 27 865,52 € 
för Tavasthems reparationskostnader. 

Administrationen

Administrationskostnaderna för ÅAS uppgick 2013 till 89 761,74 €, där de störs-
ta enskilda kostnaderna består av lönekostnader och kostnader för ekonomiför-
valtning. Administrationskostnaderna har övervältrats på de olika enheterna.
VD bytet har förorsakat extra kostnader som främst gått till löner, annonsering 
och konsulttjänster. 

Självtäckande fonder

Knoellingerska fonden förvaltade och hyrde ut bostaden enligt stadgarna för 
fonden. Nummelins och Wallenius fond delade ut stipendier enligt stadgarna för 
fonderna.

Kårhusfonden

Kårhusfondens avsikt är att i långa loppet garantera Kårhusets fortsatta exis-
tens. ÅAS strävar att placera sina medel långsiktigt på en låg risknivå. Investe-
ringarna 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. 

Målsättningen för fördelningen av placeringarna har ursprungligen varit jämnt 
tredelad, ränteplaceringar, bostäder och aktieplaceringar. Tack vare bostadspri-
sernas goda utveckling har bostäderna fått en större vikt. Eftersom vi inte vill 
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avyttra bostäder, även pga. deras sociala funktion, har vi gått in för att bostä-
dernas andel kan vara större och att resten fördelas mellan räntebärande och 
aktierelaterade placeringar. 

Totalt är placeringarnas dagsvärde ca 3,6 milj. euro, varav ränterelaterade pla-
ceringar ca 0,3 milj. euro, bostäder (869,5 kvadratmeter bostadsyta) till dags-
värde ca 2,2 milj. euro, indexlån för 0,2 milj. euro och aktieplaceringar ca 0,9 
milj. euro. 

Ekonomisektorns understöd till intressesektorn

Ekonomisektorn har finansiellt stött intressesektorn genom delade lönekostna-
der för informationssekreteraren, kanslisekreteraren och verksamhetsledaren 
i Vasa. Dessutom har ekonomisektorn stött intressesektorn genom att under-
stöda intressesektorns hyreskostnader.
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Verksamhetsberättelse 2013
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 studie-
relaterade 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 självsty-
re, lagstadgad i universitetslagen (558/2009) och lag om införande av universi-
tetslagen (559/2009).

Under det gångna året hade ÅAS ca 5000 medlemmar, varav ca 3900 stude-
rade i Åbo, ca 1000 i Vasa, ca 100 i Jakobstad och ca 50 i Helsingfors. Under år 
2013 har ÅAS haft ca 50 forskarstuderande som medlemmar.

ÅAS huvudsakliga uppgift är att bevaka sina medlemmars intressen och möjlig-
heter att studera. Intressebevakningsarbetet drivs på tre olika nivåer: verksam-
het 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. Intres-
sebevakningen drivs av studentkårens intressesektor enligt de riktlinjer fullmäk-
tige godkänt. Intressesektorn består av studentkårens styrelse och sekretariat.

1.1.1 Fullmäktige
Den högsta beslutande makten inom ÅAS innehas av fullmäktige.  Under år 
2013 sammanträdde fullmäktige nio gånger till möte. Dessutom samlades full-
mäktige tre gånger till aftonskola. På sitt konstituerande möte i december 2012 
valde fullmäktige presidiet för år 2013: fullmäktigeordförande Raine Katajamäki 
(Liberala Studerande LSK i Åbo), första vice ordförande Emma Ekstrand (Åbo 
Gröna Vänster) och andra vice ordförande Alexandra Furu (Socialdemokratiska 
Studerande).

1.1.2 Kårstyrelsen
Studentkårens styrelse år 2013 bestod av ordförande Ina Biström, vice ordfö-
rande Otto Mertanen med underansvarsområde motion, tutor- och traditions-
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ansvariga styrelsemedlem Daniel Junell med underansvarsområde miljö, soci-
alpolitiskt ansvariga styrelsemedlem Gerda Kraemer med underansvarsområde 
Marliminister, högskolepolitiskt ansvariga styrelsemedlem Bodil Lindberg med 
underansvarsområde jämlikhet och informations- och specialföreningsansva-
riga styrelsemedlem Jimmy Nymark med underansvarsområde bistånd. Under 
året hade styrelsen totalt 30 möten.

1.1.3 Utskott
Under år 2013 var ett miljö- och biståndsutskott verksamt. Lotta Metsärinne 
fungerade som utskottets ordförande.

1.1.4 Personal
Som ansvarsfull arbetsgivare har ÅAS under år 2013 värnat om sin personal. De 
anställda har erbjudits möjligheter till personalutbildning och utvecklandet av 
sina arbetsuppgifter. En rekreationsdag har ordnats i maj 2013. Som persona-
lens arbetsskyddsfullmäktige har fungerat SE Monika Antikainen (mandatpe-
riod 1.1.-2012-31.12.2013).

Fullmäktige har på sitt möte 6/2013 (14.10.2013) på personalens begäran be-
slutat ändra följande arbetsbenämningar: högskolepolitiska sekreterare till 
högskolepolitisk expert (HE), socialpolitiska sekreterare till socialpolitisk expert 
(SE) och informationssekreterare till informatör (IS).

Under året bestod intressesektorns sekretariat i Åbo av generalsekreterare Riina 
Lappalainen, Petra Lindblad som högskolepolitisk sekreterare (familj– och vård-
ledig fram till 1.8.2013), vikarierande högskolepolitisk sekreterare Heidi Hietala 
(fram till 10.04.2013), socialpolitisk sekreterare med utrikesärenden Monika 
Antikainen, informationssekreterare Matias Dahlbäck och kanslisekreterare 
Markus Heikkilä. Vid intressesektorn arbetade under året även en projektsekre-
terare för sammanställandet av ÅA:s personalenkät ”Drömstudent” (Katarina 
Kiiskinen), en projektsekreterare för skrivandet av Tavasthemshistorik (Beata 
Björkvall), en projektsekreterare för Annonsförsäljning för Gulnäbbsguiden 
(Elias Vartio), koordinator för Kårval 2013 (Martina Gardberg) och en projektse-
kreterare för sammanställandet av kommunalpolitiska enkäten i Åbo (Sara Her-
piö). I Vasa bestod sekretariatet under året av verksamhetsledare för Havtornen 
Marcus Beijar. 

2 Intressebevakning
I enlighet med universitetslagens (558/2009) 46 § är studentkårens syfte är 
att vara en förenande länk för sina medlemmar och att främja deras samhäl-
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leliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i 
anknytning till studenternas roll i samhället. Studentkåren har till uppgift att 
delta i universitetets fostringsuppgift, som det föreskrivs om i 2 §, genom att 
förbereda de studerande för ett aktivt, medvetet och kritiskt medborgarskap. 
Målet med Åbo Akademis Studentkårs intressesektors arbete är att förbättra 
förutsättningarna att framgångsrikt bedriva studier vid Åbo Akademi. Intres-
sebevakningen härrör sig till såväl studierelaterade ärenden som frågor som 
härrör sig till det vardagliga livet och studerandes välmående.  ÅAS mål är att 
erbjuda effektiv intressebevakning och god service åt sina medlemmar på Åbo 
Akademis alla verksamhetsorter. 

En av ÅAS tyngdpunkter under år 2013 var arbetet med Åbo Akademis reform. 
ÅAS höll under våren tät kontakt med rektors tre arbetsgrupper som arbetade 
med utbildning, struktur respektive vision. Arbetsgruppernas dokument låg se-
dan som grund för bl.a. den vidare planeringen av bredare kandidatutbildningar, 
effektivare utrymmesanvändning och omstrukturering av förvaltnings- och ser-
viceneheter vid ÅA. Stärkandet av den på forskning baserade undervisningen och 
utbildningens kvalitet som helhet såg ÅAS som ett huvudmål för den kommande 
utbildningsreformen vid ÅA. ÅAS har under året i många sammanhang lyft upp 
behovet av att planera kandidatutbildningar som är attraktiva i sig och ger en 
viss möjlighet till valfrihet och profilering för studenten. Både för att garantera 
studentrekryteringen och erkänna kandidatutbildningen som en examen i sig, 
inte endast förberedande kurser inför magistersstadiet. Under 2013 fortsatte de 
månatliga rektorsluncherna där kårstyrelsen och sekretariatet diskuterat aktu-
ella frågor och problem med rektor Mattinen och förvaltningsdirektör Achrén. 

ÅAS har under året uppmuntrat sina medlemmar att engagera sig i lokalpolitiska 
frågor på sina studieorter. Medlemmarna informeras ofta om aktuella händelser 
och enkäter man kan besvara. Inom kommunalpolitik har ÅAS tillsammans med 
Turun Yliopiston Ylioppilaskunta TYY, Turun Ammattikorkeakoulun Opiskelija-
kunta TUO och Studerandekåren Novium hålla kontakt med Åbo stadsfullmäk-
tigegrupperingar samt lokalmedia. Tillsammans med de andra student- och 
studerandekårerna har man inom det kommunalpolitiska Grupp 30 000 sam-
arbetet genomfört en förfrågan till Åbostuderande som år 2014 ska vara grund 
för ett åtgärdsprogram.

ÅAS har även deltagit i diskussionerna om syfte och framtid för både Studeran-
des Idrottsförbund OLL och Svenska Studerandenas Intresseförening SSI. Un-
der FSF:s förbundsmöte i november fattades ett beslut om att FSF går ur OLL 
från och med januari 2015, vilket innebär att det igen blir fritt för studentkårerna 
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att själva besluta om sitt medlemskap. I december fattade ÅAS fullmäktige be-
slut om att ÅAS går ur SSI till följd av långvariga meningsskiljaktigheter gällande 
föreningens uppgift  och fördelningen av medlemsavgifter som länge varit i stor 
obalans med medlemsorganisationernas påverkningsmöjligheter. 

ÅAS har under hela året följ med aktuella diskussioner på sina verksamhetsom-
råden och har även aktivt fört fram sina medlemmars åsikter både gentemot 
aktörer inom ÅA och FSF. I kapitel fem återfinns en komplett lista över de utlå-
tanden och uttalande som gjorts under året. Åbo Akademis praxis att inte mera 
begära utlåtande av de interna enheterna och ÅAS gällande nationella remis-
ser från ministerierna har lett till ett minskat antal formella utlåtanden. Påverk-
ningsarbetet har istället gjorts genom möten och korrespondens till ÅA och FSF 
gällande nationella frågor som t.ex. besvärsförfarande vid universiteten. På det 
nationella planet har ÅAS arbetat för att motverka införandet av terminsavgifter 
för studerande från länder utanför EU/ESS samt deltagit i kampanjen ”Tassarna 
bort från studiestödet”. Under våren stod ÅAS i tur att ordna en träff för de syd-
finländska studentkårernas styrelser tillsammans med TYY.

ÅAS politiska sektorer sammanställde under året ett politiskt linjepapper för 
att förenkla arbetet med verksamhetsplan och för att tydligt ha nedskrivet de 
centrala principerna organisationen arbetar för. Det politiska linjepappret be-
handlades som diskussionsärende på fullmäktigemöte 6/13 och dokumentet 
finslipades och godkändes på fullmäktiges möte 7/13.

2.1 Högskolepolitik
Centrala mål i ÅAS högskolepolitiska arbete har varit att stöda ÅA:s utvecklings- 
och kvalitetsarbete gällande undervisningen, trygga studenternas påverknings-
möjligheter i universitetssamfundet och bevaka studenternas rättsskydd. ÅAS 
högskolepolitiska sektor har aktivt följt med händelser och deltagit i diskussion 
inom högskolepolitiken, såväl lokalt i Åbo och i Vasa som nationellt och inom 
Europa. ÅAS har deltagit i seminarier och möten gällande utbildnings- och un-
dervisningsfrågor nationellt och inom ÅA. Förutom genom brev och uttalanden 
bedrivs intressebevakningen långt genom personlig kontakt till personal och för-
troendevalda inom akademin och med nationella samarbetspartners och stats-
makten. Under år 2013 samarbetade den högskolepolitiska sektorn tätt med de 
andra student- och studerandekårerna i Åbo och Vasa, med FSF och även andra 
finländska studentkårer, speciellt inom det så kallade SEKSMYY-nätverket för 
de sydfinländska studentkårerna. HS har därtill regelbundit deltagit i träffar för 
anställda inom högskolepolitik vid landets studentkårer.
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Centralt inom ÅAS intressebevakning på det högskolepolitiska fältet är träffar-
na med ÅA:s förvaltning. Styrelsen och sekretariatet har träffat rektor och för-
valtningsdirektör regelbundet. ÅAS har även träffat förvaltningsdirektör i Vasa 
Timo Bäckman, prorektor med ansvar för utbildningsfrågor Christina Nygren-
Ländgärds samt direktör för forskning och utbildning Mats Lindfelt med jämna 
mellanrum. Därutöver har ÅAS hållit möten med bl.a. datacentralen, biblioteket 
Tritonia, studiekanslierna i Vasa och i Åbo, arbetsforum samt lärcentret inklu-
sive kvalitetsenheten. ÅAS har därtill hållit tät kontakt med såväl förvaltnings-
personal med ansvar för studiefrågor och beredning till förvaltningsorgan som 
akademisk personal. 

Under våren 2013 besökte en delegation från UKM alla universitet och korta 
sessioner med studentkårerna ingick i besöken. 27.5. besöktes ÅA och speci-
ellt studerandes rättsskydd och vikten av att ÅA följer lagstiftning om offent-
lighet lyftes upp av GS Lappalainen, HS Hietala, SSU Antikainen, SO Biström 
och FO Katajamäki som förde ÅAS talan. Ministeriets utsända bekräftade ÅAS 
uppfattning om att universitet faller under definitionen myndighet då det gäller 
beslutsfattandets transparens samt gladde sig åt de högklassiga publikationer 
och guider ÅAS delade ut.

2.1.1 Högskolepolitik nationellt och vid Åbo Akademi

2.1.1.1 Projekt “Drömstudent” om studerandes roll i på forskning baserad 
utbildning
Publikationen “59 förslag till smidigare studievägar vid Åbo Akademi” som ÅAS 
gav ut 2012 gav upphov till frågor om studenternas roll i undervisningen och det 
egna ansvaret för studieframgången. ÅAS beslöt då rikta en enkät till den under-
visande personalen för att kunna ge en bild av hurdan studerande insats borde 
vara. ÅAS högskolepolitiska sektor sammanställde en enkät som besvarades av 
hela 10% av ÅA:s undervisande personal, inkluderat ett antal svar på engelska. 
Psykologie kandidat och tidigare anställd vid ÅAS Katarina Kiiskinen anställdes 
för projektet sammanställandet av enkätsvaren. Kiiskinens arbete resulterade 
i en publikation med beskrivningar av hur den undervisande personalen ser på 
undervisningssituationer, studenternas roll i universitetets kvalitetssäkring 
och nycklarna till studieframgång. Rapporten innehåller även praktiska råd till 
studerande samt de anställdas synpunkter på egenlärarsystemet. Den trycka 
publikationen presenterades den 11.11 för ÅA:s personal och studerande på ett 
diskussionstillfälle på Kåren samma kväll som ÅA:s valdebatt med de interna 
kandidaterna till ÅA-styrelsen. Speciellt uppskattades filmen med goda råd från 
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personalen till de studerande som även visades för alla grupper av nya stude-
rande vid introduktionsveckan i början av höstterminen.

2.1.1.2 Svenska språkets ställning
Enligt universitetslagens 9 kap. 76 § ska Åbo Akademi ”särskilt tillgodose den 
svenskspråkiga befolkningens behov av utbildning och forskning samt i sin verk-
samhet beakta landets tvåspråkighet”. ÅAS arbetar ständigt för att uppmärk-
samma svenska språkets ställning och för att bevaka svenskspråkiga studeran-
des intressen. År 2013 har ÅAS reagerat på sparkraven som riktats mot ÅA:s 
kurser i de inhemska språken samt fortsatt arbetat för att studier på kandidat-
nivån ska kunna bedrivas på svenska för att garantera att ÅA:s utexaminerade 
ska behärska sitt område på sitt modersmål såväl som på det andra inhemska 
språket och engelska. Behov av service och intressebevakning på svenska lyf-
tes även fram starkt i samarbetet med Finlands studentkårers förbund, Nyyti rf, 
Studentbystiftelsen i Åbo och Studenternas hälsovårdsstiftelse på alla orter.

2.1.1.3 Avgiftsfri utbildning
ÅAS har aktivt förespråkat avgiftsfri utbildning för alla studerande, såväl finländ-
ska som utländska, under året. Nationellt har det politiska trycket varit stort för 
att införa avgifter för studerande utanför EU och ESS och UKM:s åtgärdsprogram 
om utbildningsexport  samt diskussionstillfället där man hörde högskolorna i 
frågan ger en tydlig bild av beslutsfattare som upplever avgiftsbelagd utbild-
ning av olika slag som ett sätt för Finland att dra ekonomisk nytta. Studentrö-
relsen och många andra nationella aktörer ser dock ännu internationaliseringen 
av högskolorna som en kvalitets- och konkurrensfråga som handlar om att lyfta 
den finländska utbildningen och forskningen och stärka arbetsmarknaden mer 
än som ett sätt att exportera den akademiska bildningen med vinstbringande 
företag som modell.

2.1.2 Internationalisering
ÅAS har ständig kontakt med Åbo Akademis internationella enhet i Åbo och 
Vasa. ÅAS har deltagit i IE:s möte med koordinatorerna för de internationella 
magistersprogrammen där rekryteringen och de internationella studerandes in-
troduktion till studier vid ÅA diskuterades. Såväl den administrativa som den 
akademiska personalen uppskattar ÅAS roll i att välkomna nya studerande till 
Finland med ett informationspaket om studentkåren samt som stöd i att kom-
municera behov och önskemål från de internationella studenterna. Inom FSF 
diskuterades som många år tidigare riskerna med införandet terminsavgifter 
med tanke på utbildningens jämlikhet och efterfrågan, heminternationalisering 
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för inhemska studerande samt behovet av att internationella studerande bättre 
ska få kontakt till den finländska kulturen och arbetslivet.

Welcome-party för nya utbytesstuderande har ordnats som ett samarbetspro-
jekt med de övriga student- och studerandekårerna under våren på nattklub-
ben Klubi och under hösten på nattklubben Börs i Åbo. ÅAS har träffat fören-
ingen 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. ÅAS har träffat internationella examensstuderande 
vid olika tillfällen och diskuterat deras behov och önskemål gällande service och 
stödfunktioner.

Förutom FSF och de lokala föreningarna var som vanligt de andra student- och 
studerandekårernas internationellt ansvariga ÅAS viktigaste samarbetspart-
ners i planeringen och utförandet av arbetet gällande stöd och service till in-
ternationella studerande. ÅAS deltog i FSF:s internationella träffar i Helsingfors 
3-4.4.2014 (styrelsemedlem Kraemer) och 23.9. 2014 (HS Lindblad).

2.1.3 Studier

2.1.3.1 Studiegången
Idéerna och åtgärderna från publikationen “59 förslag” är fortsatt aktuella och 
har framförts till personalen vid ÅA i olika sammanhang, bland annat vid Peda-
mässan i maj där SO Biström höll en presentation om publikationen. ÅAS har 
också aktivt deltagit i diskussionen om kontakten mellan enheternas personal 
och studerande samt studievägledningen och dess roll i studentgenomström-
ningen. ÅAS ordnar träffar och utbildningar för förtroendevalda inom ÅA och 
ÅAS har under år 2013 redan tagit sikte på utbildningsreformen och lyft upp 
behovet av att studerande vid ÅA:s alla enheter deltar i utvecklingsarbetet och 
ger sin feedback till personalen. I början av året satsades ÅAS mycket resurser 
på rektors tre arbetsgrupper som arbetade med utbildning, struktur respektive 
vision. HS Hietala satt med som studentrepresentant i strukturarbetsgruppen, 
FO Katajamäki satt med i utbildningsarbetsgruppen och Katarina Kiiskinen satt 
med i visionsarbetsgruppen. Arbetsgrupperna framförde bland annat förslag 
om ett minskat antal institutioner och bredare kandidatutbildningar som stod 
som grund för besluten som ÅA-styrelsen fattade omorganisations- och utbild-
ningsreform i december 2013.  ÅAS har framfört att egenlärararbetet borde vara 
meriterande och arbetstimmar borde reserveras åt uppgiften i arbetsplanen. 
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ÅAS fick ta del av presentationer givna av studierådgivare från Lunds universitet 
som besökte ÅA:s enhet för forskning och undervisning 24-25.10 2013, speciellt 
systemet med arvoderade studentmentorer och möjligheten till deltidsstudier 
diskuterades. HS Lindblad presenterade även publikationen “59 förslag till smi-
digare studievägar vid ÅA” och arbetet kring förslagen vid ÅA för delegationen 
från Lund.

2.1.3.2 Kvalitet
ÅAS har aktivt samarbetat med ÅA:s lärcenter dit kvalitetskoordinator nu även 
administrativt tillhör. Insamlandet och användningen av studentrespons har 
varit en ständigt aktuell fråga i detta samarbete, likaså införandet och utveck-
landet av studentcentrerat lärande och mångsidiga undervisnings- och exami-
nationsformer vid alla enheter på ÅA. 

Kandidatresponsenkäterna inom UniFi-projektet som tidigare benämndes YO-
pala skickades under året ut till nyutexamnierade kandidater för första gången. 
ÅAS bistod ÅA i att sprida information om förfrågningen vars resultat på sikt 
kommer att användas som mätare av utbildningskvalitet i UKM:s modell för 
universitetens finansiering. Beklagligt var att ansvaret för översättningen av 
frågorna till svenska långt föll på ÅAS och ÅA och att den första omgångens 
svenskspråkiga frågor innehöll tydliga sakfel. ÅAS har också aktivt informerat 
om och uppmuntrat studenterna att delta i studieklimatundersökningen som 
utförs på våren för första, tredje och femte årets studerande och genomförts år-
ligen på ÅA sedan 2010.

I HHÅA:s höstkonferens med temat “Studenterna i centrum” som arrangerades 
25.10.2013 deltog kårstyrelsen och HS Lindblad. Förutom goda erfarenheter av 
problembaserat lärande på juridiska fakulteten och lärarnas akademi vid HU 
diskuterades även studenternas roll i förbättrandet av undervisningens kvalitet 
samt behovet av diskussion och debatt inom olika studiehelheter. På höstkon-
ferensen höll SO Biström ett anförande om vad ÅA kan göra för att skapa flera 
drömstudenter med hänvisningar till resultaten från enkäten.

2.1.3.3 Undervisning
I anslutning till årsfesten i februari uppmärksammade ÅAS förtjänstfull akade-
mipersonal genom den traditionsenliga ”ros istället för ris”-kampanjen. 
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Rosor tilldelades:

Forskare Emma Kallvik, Institutionen för psykologi och logopedi
Universitetslärare Katja Lindroos, Rättsvetenskaper
Studierådgivare Minna Lostedt, Forskning och utbildning
Studiesekreterare Reidun Palmu, Forskning och utbildning
Akademilektor Pia Roos-Mattjus, Biokemi
Akademiprofessor Tapio Salmi, Teknisk kemi och reaktionsteknik
Universitetlärare Dave Sayers, Engelska
Byråsekreterare Regina Shariatmadari, Forskning och utbildning
IT-instruktör John Sjöholm, Datacentralen
Professor Bernice Sundkvist, Praktisk teologi

2.1.3.4 Studiehandledning
ÅAS har vid ett flertal tillfällen lyft upp betydelsen av effektiv och ändamålsen-
lig studiehandledning. Betydelsen av detta har också lyfts fram vid samtal med 
bl.a. rektorn. Under året har studerande både i Åbo och Vasa kontaktat ÅAS 
då problem med att få klara svar på frågor uppstått. Många studerande har en 
känsla av att varken administrativ eller undervisande personal tar ansvar för att 
ge korrekt information och ÅAS har arbetat för förtydligad ansvarsfördelning 
och förbättrad medvetenhet bland även internationella examensstuderande om 
studierådgivarnas respektive egenlärarnas uppgifter.

2.1.3.5 Akademins stödfunktioner
I september arrangerade ÅAS två tillfällen där man presenterade olika stödfunk-
tioner inom ÅA för alla nya och gamla studerande. Mässan gick under namnet 
Flow-mässa, eftersom Flowpark sponsorerade tillställningen med 2 x 2 fribiljet-
ter till Flowpark. I mässan deltog bland annat studiepsykologerna, Åbo Akade-
mis Bibliotek/Tritonia, Lärcentret, Internationella enheten, Arbetsforum, ÅA 
motion, Åbo Akademiker, Studentprästerna och Studenthälsan. Dessutom var 
UngInfo och Arbetarinstitutet på plats i Åbo, samt Welcome Office från Vasa 
stad. 

2.1.4 Beslutsfattande
Under verksamhetsåret träffade styrelsemedlem Bodil Lindberg med ansvar för 
högskolepolitik och HS Hietala på våren samt HS Lindblad under hösten de flesta 
institutionsrådens studentrepresentantsgrupper för att höra deras erfarenheter 
och diskutera den aktuella situationen på de olika institutionerna. Som vanligt 
hölls även kontakt via e-post och telefon och studentrepresentanter bjöd även 
in HS till sina grupper på Facebook. Särskild tyngdpunkt fästs från ÅAS sida vid 
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att på kort varsel kunna hjälpa studentrepresentanter med frågor inför möten 
och de för medlemmarna viktiga ärenden som kommer upp i ÅA:s förvaltnings-
organ ges alltid hög prioritet i arbetet.

Den 18.11 ordnade ÅAS en heldagsutbildning åt de nyvalda fullmäktigeleda-
möterna på Heinänokka kursgård på ön Satava i Åbo. HE presenterade den 
högskolepolitiska sektorns huvudsakliga arbetsområde, arbetssätt och samar-
betspartners. Under året har Lindberg och Hietala/Lindblad regelbundet hållit 
kontakt med fullmäktigeledamöter i aktuella studie- och utbildningsfrågor samt 
förmedlat information och material gällande ett otal teman till intresserade för-
troendevalda inom ÅA och ÅAS.

2.1.5 Studerandes rättsskydd
ÅAS har fortsatt 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 gett om att Urkund kan användas då studenterna 
ger sitt medtycke. 

ÅAS har också följt med hur ÅA planerar införliva lösningar i olämplighetsfrågor 
om studierätt, den s.k. SORA- lagstiftningen. ÅAS har fortsatt ansett att ÅA bör 
ha en skrivelse om möjligheten till fråntagande av studierätt i examensstadgan 
och utforma enhetliga instruktioner till personalen. ÅAS har fortsatt påmint ÅA 
om att införa regler för hur man vid ÅA tillämpar universitetslagens relativt ny-
tillkomna formulering om instruktioner för drogtestning av studerande vid po-
tentiellt farliga situationer eller i härrörande till utbildningarna i farmaci, logo-
pedi, psykologi eller för lärarbehörighet.

Som en del av den allmänna verksamheten har studentkåren behandlat enskil-
da studerandes rättsskyddsfall som uppkommit under året. Rektor för Åbo Aka-
demi har den 11 oktober 2013 godkänt ett direktiv för hantering av misstänkt 
fusk i tentamen eller annan studieprestation. I direktivet föreskrivs att den stu-
derande har möjlighet att medföra ett ombud till behandlingen av ärendet, och 
som detta ombud har under år 2013, dels före, och dels efter godkännandet av 
stadgan, den högskolepolitiska sekreteraren fungerat. Därmed har HS Hietala 
på våren respektive HS Lindblad under hösten närvarat vid behandling av disci-
plinära ärenden i egenskap av ombudsmän när studenter misstänkts för plagiat 
eller fusk. ÅAS har också vid olika tillfällen under året uttalat sig om utforman-
det av direktivet för behandling av disciplinära ärenden, och ytterligare fortsatt 
aktivt deltagit i utvecklingsarbetet av detsamma och dess tillämpning. Då ÅAS 
anställda i ÅA:s regelverk ges rollen som ombud inom en förundersökning har 
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ÅA även förbundit sig att i de fall stå för resekostnader då mötet hålls på någon 
annan ort än Åbo.

Ombudsmannaskapet har upptagit många arbetstimmar för sekretariatet un-
der år 2013 då många studerande försatt sig i problemsituationer gällande bl.a. 
rutiner för akademiskt skrivade men också delvis p.g.a. otydlig information om 
ÅA:s regelverk gällande tentamensrutiner. Då HS eller SSU fungerat som ombud 
har man även fäst vikt vid att enskilt träffa den studerande och diskutera den 
uppkomna situationen. ÅAS anställda har även i problemsituationer kunnat ge 
råd till ÅA-personal i frågor gällande enskilda studerandes rättsskydd. Speciellt 
har ÅAS lyft upp vikten av att ärenden som går vidare från prefektens förunder-
sökning måste skötas inom rimliga tidsramar för att inte försämra studentens 
möjligheter att framskrida i sina studier.

ÅAS fick i november DC:s kommande nya användaravtal och instruktioner till 
påseende och höll ett möte med datasäkerhetschef Jan Wennström för att dis-
kutera formuleringarna i dessa samt goda sätt att införa de nya avtalen och höja 
medvetandet om DC:s regler och rekommendationer hos kårmedlemmarna. 

2.1.6 Arbetslivsfrågor
VO Mertanen fungerade under år 2013 som ÅAS ansvariga för frågor kring ar-
betsliv, företagande och eventuella pensionsreformer. Förutom deltagande i 
FSF:s träffar och diskussioner kring temat arbetsliv har ÅAS även i andra sam-
manhang lyft upp frågor kring studerandes arbetande, akademisk företagsam-
het samt behovet av arbetslivskontakt i alla ÅA:s utbildningar. ÅAS har lobbat 
för att det nationella projektet “Vastuullinen kesäduuni” som ger information 
till unga om arbetsvillkor på sommarjobbet även ska finnas på svenska, under 
2013 tyvärr ännu resultatlöst. Arbetslivsfrågorna berör såväl högskolepolitis-
ka som socialpolitiska problemställningar och ÅAS har lyft upp behovet av att 
komma ihåg socialskyddets begränsningar för företagare då man marknadsför 
entreprenörskap till studerande.

2.1.7 Träffar och seminarier
Styrelsemedlem Lindberg och HS Hietala på våren, samt HS Lindblad under hös-
ten, har deltagit i årets båda högskolepolitiska träffar som ordnades av Finlands 
Studentkårers Förbund 8-9.4 och 1-2.10 på kursgården Kuntokallio i Helsing-
fors. Vårens träff arrangerades delvis tillsammans ESU och de högskolepolitiskt 
ansvariga vid studerandekårerna inom SAMOK och ett viktigt diskussionsämne 
var nyutexaminerade högutbildades sysselsättning och arbetslivsfärdigheter. I 
samband med höstens sektorträff gjordes ett besök till undervisningsministeriet 
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där man träffade undervisningsminister Krista Kiuru och statssekreterare Pilvi 
Torsti. Utöver FSF:s sektorträffar deltog ÅAS i ett antal andra nationella träffar 
och seminarier med högskolepolitisk anknytning, bl.a:

- Lukukausimaksut vai ei? -seminarium, Tamy, Tammerfors, 31.1.2013 (styrelse-
medlem Lindberg)
• Joustavan opetussuunnitelman rakentaminen -seminarium om Bolognapro-
cessen, Helsingfors 25.4.2013 (styrelsemedlem Lindberg)
• Pedagogiset messut – pedagogisk mässa, TY-ÅA 16.5.2013 (HS Hietala, SO 
Biström)
•  Pedaforum, TaY - TTY, Tammerfors 20-21.8.2013 (HS Lindblad)
• Diskussions- och hörandetillfälle om utbildningsexportens åtgärdsprogram, 
UKM, Helsingfors 17.10.2013 (HS Lindblad)
• Innolla opiskelukykyä! - seminarium, FSF, Esbo 21.10.2013 (styrelsemedlem 
Kraemer)
• Yliopisto-opetus suunnannäyttäjänä - seminarium, FSF-YLL, Esbo, 22.10.2013 
(HS Lindblad)
• RUH:s seminarium om utvecklingen kontrollen av högskolornas kvalitetssäk-
ring, Helsingfors 4.12.2013 (HS Lindblad)

ÅAS glädjer sig över att konferenser och seminarier både inom ÅA och organise-
rade av nationella organisationer allt oftare även sänds via webben vilket ökar 
jämlikheten mellan orterna samt sparar resurser.
 
2.2 Socialpolitik

2.2.1 Inledning
Den socialpolitiska sektorn arbetar för att studerandena ska ha goda förutsätt-
ningar för att studera och leva och för att det studiesociala livet ska underlätta 
och inte förhindra studierna. Det betyder att studerandena ska må bra, ha nå-
gonstans att bo och ha tillräckligt med pengar för detta. Detta har i år inneburit 
arbete i studiestödsfrågan.  Samarbetsparterna inom den socialpolitiska sektorn 
under året har varit de andra student- och studerandekårerna i Finland, främst 
i Åbo (TYY, Novium, TUO). Andra samarbetsparter var Finlands Studentkårers 
Förbund (FSF), Studerandenas idrottsförening (OLL), Studenternas Hälsovårds-
stiftelse (SHVS), Åbo Studentbystiftelse (TYS) och Studiesociala arbetsgruppen 
vid Åbo Akademi.
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2.2.2 Utkomst
Studiestödet indexbinds enligt regeringsprogrammet den 1 augusti 2014. Med 
det nya studiestödssystemet vill man stöda studier på heltid och få snabbare 
avlagda examen.

Under hösten beslöts att studiepenningen stiger med 11 % för de som inleder 
sina högre högskolestudier 8.1.2014 och senare. På samma gång förkortas 
maximimala studietiden med fem månader. Det betyder att från att det varit 
maximalt 55 stödmånader och 298 euro i månaden blir det 50 månader och 330 
euro i månaden. Förändringen gäller endast nya studerande. Studiepenningens 
totala mängd ökar inte ifall studenten använder alla stödmånader. De studenter 
som slutför sina studier i snabb takt gynnas av denna förändring. Det slutliga 
beslutet fattas i riksdagen innan 2013 tar slut.

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte år 2012 en arbetsgrupp för att 
utvärdera studielånsavdraget som beviljas i beskattningen. I år beslöt man att 
studielånsavdraget kommer att ersättas med studielånsersättning. Istället för 
att ha möjlighet till skatteavdrag på studielånet efter att man slutfört sina stu-
dier kommer man med start från år 2014 att direkt få avdrag på sitt studielån. 
Detta ifall om att studenten blivit färdig inom utsatt tid, max sex år. Av summan 
som överskrider 2500 euro dras 40 % bort.

Under budgetrian på hösten beslöt man att minska antalet stödmånader för 
dem som gör flera än en examen. För dem som börjar studera år 2014 blir stöd-
månaderna endast 64 istället för 70 som det tidigare varit. Det finns en minimi-
gräns på 5 studiepoäng per månad för att få studiestöd, nu tillsattes även en mi-
nimigräns på 20 studiepoäng per år för att överhuvudtaget få lyfta studiestöd.
År 2014 minskar föräldrarnas inkomsters inverkan på studiestödet för studeran-
de på andra stadiet. Tidigare har inkomsterna påverkat i de fall som föräldrarnas 
gemensamma inkomster varit 40 800 eller högre. I budgetrian höjdes inkomst-
gränsen med 30 %, föräldrarnas inkomster bör vara 53000 euro eller högre för 
att ha en inverkan på studerandens studiestöd.

ÅAS har aktivt följt med debatten gällande förändringar i studiestödsstrukturen. 
På våren deltog studentkåren i studiestödskampanjen ”Tassarna bort från stu-
diestödet” vars höjdpunkt var demonstrationen i Helsingfors, tillsammans med 
andra student- och studerandekårer i Finland och uppmanade sina studenter 
att delta. Bussar ordnades från Åbo och flera kåreniter följde med för att delta i 
demonstrationen. Även i Åbo arrangerades en kampanj med de lokala student- 
och studerandekårerna. Ett infotillfälle arrangerades inför dessa för att sprida 
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information om studiestödets situation och vilka förändringar som planeras. I 
kampanjerna ville man föra fram vissa huvudpunkter: försnabbandet av studi-
erna ska ske med högskolepolitiska åtgärder samt att den senaste större refor-
men gällande studiestödet genomfördes så nyligen som hösten 2011, det finns 
ännu inte kännedom om vilka konsekvenser dessa förändringar kommer att ha 
i framtiden.
En aftonskola om basinkomst hölls för fullmäktige, men även övriga kåreniter 
var välkomna. Tillställningen var omtyckt och både den inbjudna panelen och 
deltagarna deltog aktivt i diskussionerna.

Som årsfestgåva fick ÅAS ett bidrag av Åbo Akademiker för att arrangera en 
föreläsningsserie under hösten om studerande och ekonomi. Föreläsningarna 
arrangerades i oktober och november. Inom ramarna för serien ordnades en lop-
pisrunda i Åbo av miljö- och biståndsutskottet. Sammanlagt deltog ca 40 stu-
derande i programmet.   

tis 1.10 kl. 17-19  - “Hur tänja på studiestödet - hjälper det att planera?
Janine Smeds, ekonomirådgivare, Marthaförbundet

lö 5.10 kl. 10-14 loppisrunda, ÅAS miljö- och biståndsutskott

tis 22.10 kl. 17-19 - “Studentlån och andra avtal - vad ska man ta i beaktande då 
man förhandlar med banken?” Auri Koskinen, bankspecialist, JM, Försäkrings- 
och finansrådgivningen

tis 26.11 kl. 17-19 – ”Min värld håller på att rasa - eller gör den det? Hjälp då du 
redan är skuldsatt eller håller på att bli det” Petra Einiö, ledande skuldrådgivare, 
Åbo stad.

I samband av projektet sammanställde ÅAS också en egen sida på nätet för eko-
nomifrågor med länkar till både broschyrer och nyttiga nätsidor.

2.2.3 Hälsovård
Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) lokala hälsoarbetsgrupp i Åbo hade 
möten regelbundet och ÅAS representerades av SE Antikainen och styrelse-
medlem Kraemer. I Vasa representerades ÅAS av SE Antikainen och VL Beijar i 
motsvarande grupp. I SHVS lokaldirektion (Åbo-Raumo) representerade SE An-
tikainen ÅAS och i Vasa lokaldirektion VL Beijar. SE Antikainen är också medlem 
av SHVS delegation.
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Under året har SHVS utarbetat en språkstrategi och ÅAS följde noga med dess 
utveckling. Strategin togs i bruk från och med 1.1.2014.

Pilotprojektet om att ansluta yrkeshögskolestuderande till SHVS har pågått i 
Seinäjoki och Villmanstrand under året och kommer att fortsätta ännu under 
2014. Inga beslut har ännu fattats om huruvida Studenthälsan också ska om-
fatta yrkeshögskolestuderandena i framtiden.

I och med förändringarna i hälso- och sjukvårdslagen hör det till studerandehäl-
sovården ”att främja en sund och trygg studiemiljö på läroanstalten och främja 
välbefinnandet bland de studerande samt att följa upp detta med tre års mellan-
rum” (17§ 1326/2012 Finlex). I den riksomfattande förordningen om kvalitets- 
och servicenivån för studerandehälsovården sägs bland annat att ”en undersök-
ning av om skolan och studiemiljön är sund och trygg ska göras i samarbete med 
läroanstalten och dess elever eller studerande, skol- eller studerandehälsovår-
den, hälsovårdsinspektören, personalens företagshälsovård och arbetarskydds-
personalen samt vid behov med andra sakkunniga.” (12§ 338/2011 Finlex).

En dylik granskning av studiemiljön piloterades bland annat vid Åbo universitets 
samhällsvetenskapliga fakultet under 2013. Vid Åbo Akademi kommer gransk-
ningen att genomföras under 2014. SHVS arrangerade en utbildning för både 
personal och samarbetsparter om de erfarenheter man fått i och med de första 
granskningarna i Helsingfors den 13 november 2013.

2.2.4 Studenthälsans hälsoundersökning
Studenthälsans hälsoundersökning för år 2012 publicerades år 2013. Den är 
jämförbar med de tidigare hälsoundersökningar som gjorde år 2002, 2004 och 
2008. Hälsoundersökningen presenterades i Helsingfors i samband med stude-
randenas äppeldag den 13.2. I undersökningen kartlades det fysiska, psykiska 
och sociala hälsotillståndet hos högskolestuderande. Flera anmärkningsvärda 
resultat kom till ytan. Av de svarande upplevde 30 % stor stress, för det mesta 
på grund av att den studerande måste framträda och hade svårt att få grepp om 
studierna. Psykiska problem har blivit vanligare bland universitetsstuderande 
sedan år 2000. Av de studerande var 41 % av männen och 23 % av kvinnorna 
överviktiga. Besöken på mottagningen hade minskat jämfört med 2008 förutom 
i fråga om psykolog- och psykiatritjänster. 52 % av de studerande åt i allmän-
het sin dagliga huvudmåltid på en studentrestaurang. Antalet som rökte har 
minskat. Alkoholbruket har minskat jämfört med situationen för fyra år sedan. 
I synnerhet männen verkar ha minskat sitt alkoholbruk. I fråga om tillgänglig 
handledning har situationen för de universitetsstuderande förbättrats jämfört 
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med tidigare år. Nu ansåg 28 % av dem att den handledning de fick var bra eller 
mycket bra, medan denna andel tidigare varierat mellan 21 % och 23 %. Av dem 
som svarat bedömde 62 % att de måste arbeta för att trygga sin utkomst och 
en lika stor del av de studerande fick ekonomiskt stöd av sina anhöriga. Univer-
sitetsstuderandes erfarenhet av att tillhöra en studierelaterad grupp har blivit 
vanligare sedan år 2000, då andelen var 48 % jämfört med dagens 65 %.  

2.2.5 Boende
ÅAS har ca 100 bostäder som hyrs ut till studerande i Åbo. De flesta bostäderna 
finns på Tavasthem och Domus. En trend som varit synlig redan under några år 
är att antalet lediga bostäder till höstens inkommande gulisar minskat. ÅAS är 
också representerad i bostadsstiftelserna på bägge campusorterna, det vill säga 
TYS, VOAS och Lärkan. Från och med hösten 2012 har boendet för utbytesstu-
derandena diskuterats årligen vid TYS. Den så kallade utiskvoten från och med 
hösten 2013 var 112 bostadsplatser för ÅA studeranden. Detta betyder att un-
gefär fyrtio utbytesstuderande måste arrangera sitt boende någon annanstans. 
Retrodorm med sina dryga 90 bostadsplatser har varit ett populärt alternativ, 
men det är oklart hur långvarigt denna lösning kommer att bli. 

2.2.6 Välmående
Den studiesociala arbetsgruppen vid Åbo Akademi – STUDS har haft träffar un-
der året. ÅAS representanter var SE Antikainen och styrelsemedlem Kraemer. 
Bland annat studiepsykologen, Klara Schauman-Ahlberg, som anställdes vid ÅA 
i Åbo från och med 1.2.2012 har deltagit och förmedlat information om problem 
som är vanliga.  I Vasa anställdes på hösten 2012 en psykolog gemensamt för 
högskolorna, Harriet Huhtamäki, en dag i veckan jobbar hon för ÅA studeran-
de.

För andra gången ordnade ÅAS en mässa där alla Åbo Akademis stödfunktioner 
presenterades, i år kallad Flowmässa. Detta för att sprida vetskap om vilka håll 
man ska vända sig då det uppstår problem, eller hellre redan innan problemen 
uppstår.

Under hösten ordnades ett blodgivningstillfälle på Kåren i samarbete med Röda 
Korset. Ungefär 50 studenter ställde upp.

Som tidigare år kommit fram är ensamhet ett vanligt dilemma bland Åbo Aka-
demis studenter och chillkvällarna fortsattes ordnas. Under året ordnades 
chillkvällarna på bokcaféet i Åbo en gång i månaden, på hösten tillsammans 
med Novium. Tillställningarna marknadsfördes inte som Nyyti-kvällar men kun-
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de hittas på Nyytis nätsida. Även i Vasa planerades det chillkvällar tillsammans 
med Novium men på grund av svårigheter med att hitta lämpligt ställe blev de 
inte av. Deltagandet var inte stort.

Speedmeeting ordnades på hösten i samarbete med Novium. Evenemanget gick 
på svenska och engelska och gick ut på att deltagarna fick lära känna nya per-
soner från sin studieort på ett roligt sätt. Evenemanget var precis som tidigare 
speciellt omtyckt av utbytesstuderande.

Rosettskrinning ordnades precis som tidigare i år tillsammans med TYY. Evene-
manget lockade många utbytesstuderande som för första gången fick prova att 
åka skridskor.

FPA har rekommenderat  att det ska finnas kundråd för att främja samarbetet 
mellan högskolan, de studerande och restauranginnehavarna. Därmed har det 
tillsatts en kundkommitté i Åbo som under året höll tre möten. Konstateras kan 
att Late Lunch på Gado varit en succé, KB Gadolinia fyllde 40 år och resultaten 
från Kb Gadolinias kundenkät under våren 2013 var övervägande positiva.

I Jakobstad ordnades Motionstorg på hösten för att sprida information om det 
nya motionsutbudet och om välmående bland studerande. I december hade 
fortfarande ingen av Åbo Akademis studerande i Jakobstad betalat motionsav-
giften.  

2.2.7 FSF-träffar
Under de socialpolitiska träffarna som FSF ordnade behandlades bland annat 
studielånets framtid och utveckling, SHVS och yrkeshögskolestuderandenas pi-
lotprojekt, basinkomst, integrering av utbytesstuderande, tutorverksamhet och 
studerandens boende. Även en träff om utkomst ordnades inför skrivandet av 
FSF:s linjepapper.

2.2.8 Motion
Vice ordförande Mertanen deltog på Studerandes Idrottsförbundets (OLL:s) 
sektorträffar i Tammerfors och Jyväskylä. Vice ordförande Mertanen deltog även 
på extraordinarie förbundsmöte i Helsingfors om ansökning av Universiaden 
2015 till Finland, och på forbundsmötet i Vierumäki. På förbundsmötet diskute-
rades OLL:s framtid och ÅAS deltog aktivt i diskussionen. Den allmänna åsikten 
var att OLL borde sluta med elitidrotten och koncentrera sig på nationell intres-
sebevakning inom motionsärenden.
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I Vasa diskuterade ÅAS tillsammans med Vasa universitet för bättre motions-
tjänster för samtliga studerande i Vasa. Målsättningen var att Vasa universite-
tet 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 aktörerna kunde tyvärr inte upp-
nås under året.

Styrgruppen för ÅA-motion godkände ÅA:s motionsstrategi 2013. I den läggs 
större vikt på hälsofrämjande motion och att servicekedjan mellan studenthäl-
sovården och ÅA-motion ska fungera på ett ändamålsenligt sätt.

ÅAS har varit medlem i OLL via FSF sedan år 2008. På FSF:s förbundsmöte i 
november 2013 togs dock ett beslut om att FSF inte längre ska vara medlem i 
OLL, vilket betyder att studentkårerna i framtiden själv får avgöra om de vill vara 
medlemmar i OLL eller inte.

2.2.10 Jämlikhet
Enligt ÅAS jämlikhetsplan görs en redovisning av jämlikhetsarbetet årligen i 
samband av verksamhetsberättelsen. ÅAS verksamhet baserar sig på jämlik-
hetsplanens principer om jämställdhet mellan könen, jämlikhet och öppenhet.

I tillgänglighetsnätverket för högskolorna i Åboregionen har ÅAS representerats 
av SSU Antikainen och styrelsemedlem Lindberg. Under hösten 2013 påbörja-
des planeringen av ett seminarium med namnet ”Esteettömästi työelämään?” 
tillsammans med Vates-stiftelsen som arrangerades i Pharmacity den 21 januari 
2014. Vates-stiftelsen är en expertorganisation med målsättning att befrämja 
rekryteringen av handikappade och personer med funktionsnedsättning

Fullmäktige reserverade pengar i budgeten 2013 för en jämlikhetsutbildning 
riktad speciellt till specialföreningar.  Malin Gustavsson, som är konsult i jäm-
ställdhets- och mångfaldsfrågor vid Ekvalita, ledde en workshop med namnet 
Vi är väl öppna och inbjudande eller? Utbildningen arrangerades 11 april på Kå-
ren. Workshopen hade ett stort antal deltagare och kan betecknas som lyckad. 
Intresset tyder på att en liknande workshop med fördel kan arrangeras om ett 
par år igen.  Tyvärr anmälde sig för få till workshopen i Vasa för att den kunde ha 
förverkligats.

ÅAS deltog i kampanjen JA 2013 under våren och hösten 2013. Kampanjen var 
ett medborgarinitiativ för att få igenom en jämlik äktenskapslag i Finland. Lagen 
skulle ge samkönade par samma rättigheter som olikkönade i ett äktenskap, för-
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utom möjlighet till kyrklig vigsel. JA 2013 gick ut på att samla in minst 50 000 
underskrifter av röstberättigade finländare för att få lagförslaget till riksdagens 
behandling.  Insamlingen av namn startade den 19.3 på jämställdhetsdagen och 
pågick fram till den 19.9.2013. ÅAS spred information om kampanjen bland an-
nat genom att ha en banner på sin hemsida, via e-post till medlemmarna och via 
de sociala medierna. SO Biström lyfte fram initiativet även i ÅAS’ valborgstal på 
Vårdberget. Det var också möjligt för kårmedlemmar att underteckna initiativet 
i pappersformat på bägge kårkanslierna. Initiativet undertecknades av över 166 
000 personer och det överräcktes till riksdagens talman Heinäluoma på lucia-
dagen 2013.

Monika Antikainen, (SSU) och Matias Dahlbäck (IS) fungerade som ÅAS trakas-
seriombudsmän.

2.2.11 Studerande med barn
ÅAS arrangerade två träffar för studerande föräldrar i september, en i Vasa och 
en i Åbo. Träffarna var uppskattade och ÅAS uppdaterade samtidigt e-postlistan 
studerandeforaldrar@abo.fi.

Det som diskuterades på träffarna var bland annat svårigheterna som uppstått i 
Vasa då en stor del av grundundervisningen i Utvecklingspsykologi överförts till 
öppna universitetet, eftersom kurserna då går på kvällar och veckoslut som är 
svåra att kombinera med barnvård.

2.2.12 Studiesociala arbetsgruppen
ÅAS har två representanter i den studiesociala arbetsgruppen vid ÅA, också 
kallad STUDS-gruppen. Ett av de ärenden som STUDS-gruppen behandlat och 
som förverkligades för första gången i december 2013 var en gemensam dimis-
sionshögtid för alla nyutexaminerade ÅA-studerande.  

2.2.13 Uppsökande ungdomsarbete
Eftersom utkomstfrågor och socialskyddssystemet var ett av de teman som dis-
kuterades nationellt på sopo-sektorn under året, tog även studentkårerna i Åbo 
ett initiativ för att förbättra stödet för studerande som är i en svår livssituation. 
I oktober 2013 besökte SSU Antikainen Nuorten Turku som är en gemensam 
informations- och rådgivningstjänst för ungdomar i Åboregionen. Åbo har fyra 
personer som arbetar inom det uppsökande ungdomsarbetet. De kan fungera 
som stöd i vardagen, komma med till olika myndigheter och hjälpa till att hitta 
rätt. Eftersom Studenthälsan och till exempel studiepsykologens arbete inte 
går ut på att hjälpa i utkomstfrågor och stöd i vardagen, kan en uppsökande 
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ungdomsarbetare komma in som extra stöd för att få vardagen på rätt spår och 
som en länk till stadens socialarbete. Studiepsykologerna och Studenthälsan är 
informerade om möjligheten att utnyttja dessa ungdomsarbetares tjänster.

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 gemensamt 
forum där specialföreningar kunde dela goda råd och information om sin egen 
verksamhet till andra föreningar.

Kontakten till specialföreningarna hölls förutom genom ordförandeträffarna ge-
nom informationsmailen till föreningarna och ömsesidig årsfestrepresentation.

2.3.2 Specialföreningskonferens
I början av februari ordnades två specialföreningskonferenser, en i Åbo och en i 
Vasa, med syfte att informera de föreningsaktiva om ÅAS och dess verksamhet, 
samt att erbjuda föreningarna stöd i att komma igång med sitt verksamhetsår.

Även i början av hösten ordnades en dylik både i Åbo och Vasa, med samma 
syfte.

2.3.3 Utbildningar
I början av året ordnades det en ekonomiutbildning till föreningarnas skattmäs-
tare anno 2012. Syftet med utbildningen var att hjälpa dem med bokslutet så att 
det görs på bästa sätt. Senare på våren ordnade ÅAS en till ekonomiutbildning, 
nu riktad till de nyblivna skattmästarna så att de skulle få en insikt i föreningars 
bokföring och bokslut.

På hösten ordnades det även en fortsättningskurs i redovisning för specialför-
eningarnas 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 spe-
cialföreningsaktiva och studentrepresentanter under våren 2013.
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Ett informationstillfälle om studiestödet hölls också under våren i och med bud-
getrian så att studeranden skulle få en insikt i vilka förändringar i studiestödet 
som diskuterades och vilka hot det fanns mot nuvarande studiepenningsbase-
rade stödmodell. Informationstillfället var en del av ÅAS insats kampanjen ”Tas-
sarna bort från studiestödet”.

En jämlikhetsworkshop ordnades under våren i samarbete med Ekvalita. Alla 
som ville delta var inbjudna. Normer och fördomar inom föreningar behandlades 
under den mycket givande workshopen.

2.3.4 Specialförenings- och projektmedel
På våren delades totalt 2000€ i projektmedel ut åt föreningar och kårmedlem-
mar genom en fritt formulerad skriftlig ansökan. I utdelningen av projektmedlen 
beaktades följande kriterier i hög grad: integration av utländska studerande, an-
sökningar som gäller registrering av föreningen, projekt som ökar samarbetet 
mellan specialföreningar eller mellan ÅAS och andra student- och studerande-
kårers specialföreningar samt projekt som riktade sig till så många medlemmar 
som möjligt i en förening.

Även specialföreningsmedel delades ut på våren. Ansökan skedde genom att 
föreningarna fyllde i en ansökningsblankett som ÅAS gav ut. Sammanlagt 
5980€ i specialföreningsmedel delades ut åt trettio föreningar. I utdelningen av 
specialföreningsmedel beaktades följande kriterier i hög grad: deltagande i ÅAS 
verksamhet, t.ex. utbildningar, fantåg o.s.v., föreningens jubileumsår, verksam-
het som gynnar studentinflytande vid Åbo Akademi, verksamhet som främjar 
alkoholfrivillighet samt verksamhet som främjar kåreniternas välmående och 
hälsa. I regel beviljades varken specialförenings- eller projektmedel till förening-
ens egna reseersättningar eller idkande av affärsverksamhet. För projektmedel 
krävdes rapportering över använda medel senast i december 2013.

2.3.5 Specialföreningsmässa
Inför Wappen ordnades en specialföreningsmässa i Åbo i mitten av april där ut-
skott, specialföreningar och företag hade möjlighet att presentera sin verksam-
het för studerandena. Mässan besöktes av många intresserade. I Vasa blev den 
inhiberad på begäran av specialföreningarna och ett nytt koncept för specialför-
eningsmässa utarbetas.

2.3.6 Gulnäbbsverksamhet
Gulisguiden samt Information Guide for International Students trycktes och 
gavs ut. Presentationer av Studentkårens verksamhet hölls för gulnäbbar och 
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internationella utbytes- och examensstuderande av ÅAS styrelse under intro-
duktionsveckan i augusti samt introduktionsdagarna i september. På Gulnäbb-
sakademin i Åbo och Vasa under september månad presenterade sig specialför-
eningar och företag för gulnäbbarna.

Nya studerande välkomnades till Kåren med kaffe på kårkansliet. Tillfällena var 
öppna för alla tutorgrupper som var intresserade och ÅAS bjöd på kaffe. De tu-
torgrupper som besökte kansliet fick även en rundvandring på kårhuset.

2.3.7 Tutorverksamhet
Studentkåren deltog i tutorutbildningstillfällena som ordnades av studiebyrån 
samt internationella enheten. Vid samtliga tillfällen presenterades Studentkå-
rens verksamhet, och vid utbildningen av gulnäbbstutorer diskuterades skapan-
det av gruppsamhörighet och gemenskap samt ÅAS förväntningar av tutorernas 
arbete. Träffar har ordnats i mindre grupper med de tutorer som varit intresse-
rade av att bekanta sig med Kåren utöver tutorutbildnignen.

2.4 Studenttraditioner
Studenttraditionsansvariga har tillsammans med den övriga styrelsen arrang-
erat de traditionsenliga evenemangen. Även årets kåraller hjälpte till med bland 
annat styrelsebytarsitzen, wapplunchen och julfesten.

2.4.1 Welcome Party
För de utbytesstuderande som kommit till Åbo Akademi för vårterminen ordna-
des en större välkomstfest för samtliga utbytesstuderanden i Åbo. Festen ord-
nades på våren på nattklubben Klubi och på hösten på nattklubben Börs tillsam-
mans med TYY och TUO samt ESN-sektionerna i staden.  

2.4.2 Fastlaskiainen

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, Biotica, tilldelades vandringspokalen. På kvällen 
ordnades en fastlagsfest tillsammans med TYY och deras specialföreningar på 
nattklubben Börs.

2.4.2.2 Vasa
Fastlaskiainen ordnades tillsammans med de andra student- och studerandekå-
rerna i Vasa vid Fiskarstranden. I enlighet med gamla traditioner ordnades un-
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der dagen rinkbandy turnering, upplevelsebana, dragkamp mellan student- och 
studerandekårerna, pulkatävling och till sist fest vid Fontana night club.

2.4.3 Årsfesten
Årsfesten ordnades lördagen efter Per Brahes fördelsedag. Festen hölls i foajén 
vid Academill och solennakten hölls i Akademisalen. Christoffer Hällfors fung-
erade som årsfestmarskalk. Det traditionella fantåget till Per Brahes staty ord-
nades under veckan på grund av att årsfesten ordnades i Vasa. SO Biström höll 
traditionsenligt talet till greve Per Brahe och ett flertal specialföreningar med 
fanor deltog i fantåget.

2.4.4 Valborgsmässoafton

2.4.4.1 Åbo
Traditionsenligt ordnades det fantåg från Kåren till Vårdberget. Specialfören-
ingar med fanor deltog i fantåget. Ett flertal personer hade även samlats på vä-
gen till Vårdberget för att se och sedan ansluta sig till det tåget. Uppslutningen 
bland specialföreningar var god.

Talet av ÅAS styrelseordförande och sång av Brahe Djäknar sändes i radio och 
tv även i år från Vårdberget. Evenemanget genomfördes i samarbete med YLE 
och Brahe Djäknar. Eastway ordnade PA-utrustningen och de praktiska arrange-
mangen förlöpte väl. Tusentals människor samlades på Vårdberget för att sätta 
på studentmössorna samt för att lyssna på talet och hur BD sjöng in våren.

Fullmäktigeordförande Raine Katajamäki höll talet vid Liljans staty tillsammans 
med TYY:s fullmäktigeordförande Ville Valkonen. ÅAS tillverkade Liljans stu-
dentmössa med akademisk lyra.

Wappmiddagen ordnades av ÅAS tillsammans med Nationerna: Österbottniska 
Nationen, Nyländska Nationen och Åländska Studentlaget. Från ÅAS sida an-
svarade styrelsemedlem Junell för arrangemangen. RÅA stod för underhållning-
en. Wappmiddagen var lyckad och lockade över 120 deltagare. Efterfesten hade 
relativt lågt deltagarantal.

2.4.4.2 Vasa
Det allmänna wappenfirandet i Vasa ordnas traditionsenligt med de övriga 
högskolorna i Vasa. Den traditionella wapprodden ställdes in på grund av lågt 
deltagande, men talet till studenterna vid Topelius staty fick stor uppslutning. 
Talet hölls av VYYs styrelseordförande. Wappfirandet flöt på smidigt och lugnt 
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vid hovrättsparken och Topeliusstatyn. Några av ÅAS specialföreningar ordnade 
en wappmiddag i Academill under kvällen.

VYYs ordförande höll tal både på svenska och finska vid Topeliusstatyn.

2.4.5 Lilla Wappen
Lilla wappen firades med en bandkväll med Fistpumping Cats på Kåren. Det var 
en lyckad kväll om än något lågt deltagande.

2.4.6 Självständighetsdagens fackeltåg

2.4.6.1 Åbo
Det traditionella fackeltåget till hjältegravarna ordnades den 6 december till-
sammans med TYY, TUO och Novium. TYY och 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 evene-
manget 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 höll 
SO Biström och TYY:s fullmäktigeordförande 2014 tal, närvarande studerande 
stämde upp till allsång och det lades ner en krans.

2.4.6.2 Vasa
Det traditionella fackeltåget till frihetsstatyn vid Vasa torg ordnades den 6 de-
cember tillsammans med de övriga studerandekorporationerna i Vasa (VYY, 
VAMOK, Justus rf, SSHV och Novium). VYY skötte om de praktiska detaljerna 
vid fackeltåget. Fackeltåget gick från Kaserntorget till Frihetsstatyn. Specialför-
eningar från de olika högskolrna deltog i tåget. Vid statyn hölls det tal av VYY 
och SSHV på respektive modersmålen. Vaasan mieskuoro och Wasa sångargille 
uppträdde med körsång och avslutade med allsång.

2.5 Information
Som ett led i moderniseringen av informationsverksamheten avskaffade ÅAS 
informationsbladet Bullen och startade en kårblogg vars syfte var att ersätta 
ledarspalten i Bullen och ge en inblick i styrelsens arbete. Bloggen fungerade 
tyvärr inte på önskat sätt och det visade sig vara lättare att nå ut till kårmed-
lemmar genom veckomail, närvaro på sociala media samt möten ansikte mot 
ansikte.
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2.5.1 ÅAS webbplats
Hemsidans trafik var konsekvent under terminerna med över 150 besökare om 
dagen på vardagar. Avvikande toppar inträffade under kårvalet och i samband 
med fullmäktiges höst- respektive konstituerande möte.

2.5.2 ÅAS på sociala media
ÅAS fortsatte att engagera och informera sina medlemmar via olika sociala me-
dia. ÅAS har fortsättningsvis testat och tagit i bruk olika tekniska lösningar för 
att göra ÅAS aktivitet på olika plattformar så smidig och kostnadseffektiv som 
möjligt.

2.5.3 Informationsmail
ÅAS skickade i regel varje vecka under terminerna ut två stycken informations-
mail till sina medlemmar. Det s.k. måndagsmailet går till medlemmar vid gamla 
PF och SVF samt fredagsmailen i Åbo. Med på respektive mailinglista finns också 
ÅAS specialföreningar.

2.5.4 Information på engelska
Information om evenemang på engelska fanns regelbundet i så väl Nuntii-mai-
let och degree-students mailet. På hösten startade ÅAS ett nyhetsbrev för inter-
nationella studerande i Vasa som skickas ut på listan Novajoj.

2.5.5 Studentbladet och SSI
ÅAS tipsade regelbundet Studentbladet om aktuella händelser. Ett flertal kom-
mentarer från ÅAS publicerades även i Studentbladet under året. 

ÅAS deltog i arbetet med SSI:s framtidsutskott som lade fram sin rapport på 
vårmötet. Rapporten levde kanske inte upp till de höga förväntningar som hade 
byggts upp kring den, och SSI har i stort sett fortsatt i samma banor sedan dess. 
Till SSI:s höstmöte föreslog ÅAS ett antal stadgeändringar för en rättvis fördel-
ning av rösterna på medlemsmötet. Förslaget understöddes med en majoritet 
av rösterna men inte med tillräckligt antal för att godtas som stadgeändring.

Kårfullmäktige fattade på sitt höstmöte beslut om att ÅAS ska utträda ur SSI. 
Utträdet verkställs den sista juni 2014, i enlighet med SSI:s stadgar.

3 Miljö och bistånd
Huvudansvaret för ÅAS miljö- och biståndsrelaterad verksamhet låg under år 
2013 hos miljö- och biståndsutskottet. Som utskottsordförande fungerade 
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Lotta Metsärinne. Miljö- och biståndsutskottet ordnade egna evenemang med 
bistånd eller miljö som tema i Åbo. Utskottet samarbetade med TYY:s motsva-
rande utskott och FSF:s biståndssektor.

På våren 2013 fastställdes ÅAS’ biståndsmål för läsåret 2013-2014: Ndiagamar 
rf: s projekt som stöder en lågstadieskola i Senegals huvudstad Dakar,  Åbo och 
S:t Karins kyrkliga samfällighets Diakonicentrums Global Clinic för hälsovård för 
de papperlösa utlänningar samt Dodo rf:s Sinsibere-projekt för kvinnornas före-
tagsamhet i Mali. Insamlingen under läsåret 2012-2013 inbringade medel enligt 
följande: Dodo r.f: 693,00 euro (640,50 euro läsåret 2011-2012), Ndiagamar r.f: 
843,20 euro (731,60 euro läsåret 2011-2012) och TYY: Ajagi-projekt 582,80 
euro (527,30 euro läsåret 2011-2012) tillsammans 2119,00 euro (1899,40 euro 
läsåret 2011-2012).

Ut över de frivilliga biståndsavgifterna understöddes Dodo rf:s projekt med 20 
cent för varje biståndslunch i Kafe Gadolinia. Biståndslunch serverades i stu-
dentcaféerna i Arken, Hanken, Fänriken, Kåren och Gado i februari–maj och 
september–november, alltid månadens sista torsdag.
En miljöguide ingick i kårkalendern. Miljöguiden ger tips om hur man som stude-
rande 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 ordnade ÅAS och TYY:s miljö- och biståndsutskott ett snögubb-
sjippo i Vårdbergsparken i Åbo för att uppmärksamma behovet av en strängare 
klimatlagstiftning i Finland.

En loppisrunda ordnades i början av oktober, var man samlades ett gäng för att 
åka buss runt i Åbo till stora loppisar. Syftet med loppisrundan var att studeran-
dena skulle bli mera medvetna om att man kan handla i second-hand.

ÅAS arrangerade tillsammans med Röda korsets Åbo svenska avdelning och Ar-
betsforum en mässa om frivilligarbete och karriärmöjligheter inom olika hjälp-
organisationer på Kåren den 4 december. Mässan hette Vad kan jag göra? och 
en del av de deltagande föreningarna höll korta föredrag om sin verksamhet. 
Deltagande organisationer var utöver arrangörerna bland annat Allianssis ung-
domsutbyte, AIESEC, Amnesty, Pohjola-Norden för studerande i Åbo, Regn-
bågsankan, Plan Finlands Vad? –nätverk, Åbo svenska församling/Kyrkans ut-
landshjälp, Åbolands svenska Marthadistrikt, Kulturstudier och Rädda barnen. 
Statsvetenskapliga klubbens vinterseminarium som behandlade mänskliga rät-
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tigheter i Syrien hölls samma kväll på Kåren. 

4 Service
Till ÅAS uppgifter hör att erbjuda service till sina medlemmar och specialfören-
ingar. Service erbjuds bland annat i form av medlemsförmåner, utbildning och 
rådgivning. Under år 2013 har Studentkåren erbjudit följande service i Åbo och 
Vasa:

Startpaketslagret för utbytesstuderande har upprätthållits i Åbo gemensamt av 
ÅAS, TYY, Novium och Åbo Yrkeshögskolan. I Vasa har startpaketlagret upprätt-
hållits i samarbete med studerandekåren Novium.

Kansliservicen i Åbo och Vasa har innefattat bl.a. distributionen av studentkor-
tet, uthyrning av kårprylar och lokaler, biljettförsäljning och kopieringstjänster.

Juridisk rådgivning har erbjudits samtliga kårmedlemmar i samarbete med de 
andra studentkårerna i Åbo en gång i veckan under läsåret. Till juristen har 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 stu-
dentvänligt pris på Tavasthem, Domus och på den privata marknaden i Åbo.

5 Utlåtanden och insändaren år 2013
• Åbo Akademis Studentkårs kommentarer till Finlands Studentkårers 
Förbunds förbundsmötesmaterial
• Utlåtande om OLL:s verksamhetsplan 2014
• Utlåtande om Studerandenas idrottsförbund (OLL) styrmodell
• Utlåtande angående OLL:s förslag på ny styrmodell
• Uttalande angående Åbo Akademis framtidsarbetsgrupps rapport ”Ut-
bildning”

6 Kårorganisationen 2013

Fullmäktige
ÅAS’ fullmäktige för perioden 1.1.2012-31.12.2013 valdes genom fullmäktigeva-
let 1–2.11.2011. 
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Under år 2013  bestod fullmäktige av följande personer:

LSK Vasa (4 mandat)
Niklas Kamila (fram till 23.9.2013)
Bjon Carl-Axel
Hällund Fredrik
Bast Jenna 
Björklund Veronica (fr.o.m. 23.9.2013)

Suppleanter:
Björklund Veronica (fram till 2�.�.201�)
Hallén Thomas (Blåa listan)

LSK i Åbo (8 mandat)
Kronlund Emilia 
Ejvald Björn 
Raine Katajamäki
Grindgärds Matilda
Rydgren Benjamin
Häggblom Fanny
Metsärinne Lotta
Karlsson Veronica

Suppleanter:
Lindahl Alexandra (befriad från fullmäktiges arbete under vårterminen 201� p.g.a. ut-
landsstudier)
Mansner Victor 
Henell Elis 
Selin Mikael
Holm Tanja (befriad från fullmäktiges arbete under vårterminen 201� p.g.a. utlands-
studier)
Ahleskog Nick
Nyberg Victor

De Rättvisa (7 mandat)
Aarnio Zacharias
Salo Otto (befriad från fullmäktiges arbete under vårterminen 2013 p.g.a. ut-
landsstudier)
Boije Mattias
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Hamberg Aimi
Salminen Jean (befriad från fullmäktiges arbete under vårterminen 2013 p.g.a. 
utlandsstudier)
Mård Lena
Johansson Andreas
Wärnå Daniel 

Suppleanter:
Ahnger Henrik
Gardberg Martina
Holmgård Carolina
Nykvist Johnny
Nyman Robin
El-Begawy Omar (Piratpartiet)

Socialdemokratiska Studerande (2 mandat)
Håkans Ebba
Furu Alexandra

Suppleanter:
Lång Caroline
Alajoki Kai

Åbo Gröna Vänster (1 mandat)
Ekstrand Emma

Suppleant:
Snellman Ken 

Gröna listan (3 mandat)
Perälä Anna
Juslin Emilia
Asplund Joanna

Suppleanter:
Lindblad Jonas
Helenius Maria
Vartio Elias 

Fullmäktige sammanträdde till ett möte för att konstituera sig för år 2013 
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4.12.2012, höll sitt vårmöte 25.3.2013 och sitt höstmöte 2.12.2013. Därutöver 
sammanträdde fullmäktige sex gånger under året till fullmäktigemötet (11.2; 
22.4; 23.9; 14.10; 12.11; 4.12).

Under året verkade följande personer inom ÅAS organ:

Fullmäktiges presidium
Fullmäktigeordförande: Raine Katajamäki
Första vice ordförande: Emma Ekstrand
Andra vice ordförande: Alexandra Furu

ÅAS:s styrelse
Styrelseordförande: Ina Biström
Vice styrelseordförande: Otto Mertanen
Styrelsemedlem: Bodil Lindberg
Styrelsemedlem: Gerda Kraemer 
Styrelsemedlem: Daniel Junell
Styrelsemedlem: Jimmy Nymark

Ekonomidirektionen
Matias Kallio (ordförande)
Taika Lapintie (vice ordförande)
Iiro Lantonen 
Rolf Ahlqvist
Lars Hassel
Patrik Fellman 11.2.-1.8.2013
Tommy Sandås fr.o.m. 23.9.2013

Kårkurator
Stefan Wallin

Kåraller
Lotta Metsärinne
Fanny Häggblom

Inventerare i Åbo
Andreas Johansson 
Alexandra Lindahl 
Joanna Asplund 
Lotta Metsärinne 
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Inventerare i Vasa
Alexandra Furu
Jenna Bast

Revisor                                                   
Henry Maarala, KPMG

Verksamhetsgranskare                     
Patrik Fellman fram till 22.4.2013
Anna Litonius fr.o.m. 22.4.2013

Sifferrevisorer
KPMG

Anställda
Generalsekreterare  Riina Lappalainen
Verkställande direktör
för ekonomisektorn  Lena Backman (fram till 31.8.2013)
Verkställande direktör
för ekonomisektorn  Patrik Fellman (fr.o.m. 1.9.2013)    
Högskolepolitisk sekreterare Petra Lindblad (familjeledig fram till   
    31.7.2013)
    Heidi Hietala (1.1-10.4.2013)
Socialpolitisk sekreterare Monika Antikainen 
Informationssekreterare  Matias Dahlbäck
Kanslisekreterare  Markus Heikkilä
Verksamhetsledare
för Havtornen   Marcus Beijar

Projektanställda
Projektsekreterare för sammanställandet av ÅA:s 
personalenkät ”Drömstudent” Katarina Kiiskinen 

Projektsekreterare för skrivandet
av Tavasthemshistorik  Beata Björkvall 

Projektsekreterare för 
Annonsförsäljning för Kårkalendern Elias Vartio 
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Koordinator för Kårval 2013  Martina Gardberg 

Projektsekreterare för sammanställandet av 
kommunalpolitiska enkäten i Åbo Sara Herpiö
       
Kårkalenderredaktör                                                
IS Matias Dahlbäck

Chefredaktör för Errores S:tae Valpurgis                                
IS Matias Dahlbäck och KS Markus Heikkilä

Miljö- och biståndsutskottet
Lotta Metsärinne (ordf.)

Valutskott
FO Raine Katajamäki (ordf.)
Emma Ekstrand (ÅGV)
Joanna Asplund (GL)
Kaj Alajoki (ÅSS)
Lotta Metsärinne (LSKÅ)
Fredrik Hällund (LSKV)
Andreas Johansson (DRV)

Suppleanter:
Johan Bergman (ÅGV) 
Jonas Lindblad (GL)
Caroline Lång (ÅSS)
Veronica Karlsson (LSKÅ)
Jenna Bast (LSKV)
Matias Boije (DRV)

Valnämnd för Kårval 2013
Lasse Mäki-Hokkonen (ordf.)
Emilia Juslin 
Robin Nyman 
Fredrik Hällund 
Carl-Axel Bjon 
Jenna Bast 
Marina Stenbäck
Veronica Karlsson fram till 14.10.2013
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Årsfestmarskalk 2013
Christoffer Hällfors

Årsfestutskottet 2013
Juho Karlsson
Antonia Prinsén
Anna Nylund
Veronica Björklund
Jonna Lindqvist
Kim Varstala
Cecilia Österlund

Kårheraldiker 1.1.-31.12.2013
Johan Nikula

Nämnden för utdelande av Brahevingarna och Brahevingar med lyra 1.1.-
31.12.2013
Kårheraldiker Johan Nikula (ordf.) 
Frank Lundgren 
Katarina Kiiskinen 
Monika Antikainen 
Linda Bäckman

Prisnämnd för Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris 1.1.-
31.12.2013
Professor Marko Joas 
Docent Tomas Denck 
Benjamin Rydgren 
Emilia Juslin 
Robin Nyman

Nämnden för Utvecklingsfonden för Kåravdelningen i Vasa 1.1.-31.12.2013
SO Ina Biström
VO Otto Mertanen
Caroline Lång 
Anna-Kajsa Blomqvist
Christoffer Hällfors 
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Nämnden för utdelande av studentkårens forskarstipendium 2013
FO Raine Katajamäki (ordf.)
Kaj Alajoki
Fanny Häggblom
Matias Kallio             
                                             
Seniorernas råd 1.1.-31.12.2013
Professor emeritus Dag Anckar
Professor Olav Eklund
Professor Ulrika Wolf-Knuts

Prisnämnd för Jägarkapten Paul Wallenius kamratskapspris 2013
Heidi Hietala
Linda Bäckman 
Fanny Häggblom
Emma Ekstrand
Alexandra Furu 

Stadgearbetsgrupp
Zacharias Aarnio
Mats Biström
Ludvig Forsman
Christoffer Hällfros
Taika Lapintie
Reettasisko Pakkala

Redaktionsråd för Vårdträdet
Ludvig Forsman (redaktör)
Otto Andersson
Gurli-Maria Gardberg
Anna Juntunen
Heidi Juslin-Sandin
Riina Lappalainen
Anna Lönnberg (f. Malmberg)
Johan Nikula
Saku Rantanen
Fia Saaristo (f. Valtonen)
Silja Borgarsdóttir Sandelin
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Representanter på Ab Jerums vårbolagsstämma 25.3.2013
Joanna Asplund 
Emilia Kronlund 
Fredrik Hällund
Zacharias Aarnio 
Henrik Ahnger 
Fanny Häggblom

Representanter på Ab Jerums höstbolagsstämma 4.12.2013
Emilia Kronlund 
Fanny Häggblom 
Otto Salo 
Christoffer Hällfors 
Anna Perälä 
Emma Ekstrand 

Delegater på Finlands studentkårers förbunds förbundsdagar 29–
30.11.2013
Petra Lindblad 
Ina Biström 
Martina Gardberg 
Benjamin Rydgren 
Raine Katajamäki 
Aimi Hamberg 

Lotta Metsärinne (allmän suppleant)
Otto Mertanen (allmän suppleant)
Daniel Junell (allmän suppleant)
Jimmy Nymark (allmän suppleant)
Bodil Lindberg (allmän suppleant)
Taika Lapintie(allmän suppleant)

Delegater på Svenska Studerandes Intresseföreningens vårmöte 
29.4.2013
Joanna Asplund 
GS Riina Lappalainen 
Bodil Lindberg Gerda Kraemer 
Fanny Häggblom 
Emilia Juslin 
Ina Biström  
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Emma Ekstrand (suppleant)

Delegater på Svenska Studerandes Intresseföreningens höstmöte 
11.11.2013
Otto Salo
Emma Ekstrand 
Ina Biström
Gerda Kraemer 

Daniel Junell (suppleant)
Matias Dahlbäck (suppleant)

Delegat på Studerandenas Idrottsförbunds förbundsmöte 14–15.11.2013
Otto Mertanen

Ombud på Åbo svenska föreningsråd r.f:s årsmöte 21.3.2013
Ina Biström

Ombud på Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f:s vårmöte 27.4.2013
Daniel Junell

Ombud på Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f:s höstmöte 9.11.2013
Jimmy Nymark

Åbo svenska föreningsråd r.f:s styrelse 1.1.2013-31.12.2014
Gerda Kraemer

Svenska Studerandes Intresseföreningens styrelse 2013
Elias Vartio
Matias Dahlbäck

Åbo Akademis styrelse 1.1.2012-31.12.2013
Esbjörn Hägerstedt
Fredrika Åkerö

Examensnämnden vid Åbo Akademi 1.1.2013– 31.12.2015
Linda Bäckman
Matias Kallio
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Suppleanter:
Jeanette Böök
Robin Nyman

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 2013
SSU Monika Antikainen
Styrelsemedlem Gerda Kraemer

Åbo Akademis krishanteringsgrupp 1.1.2012-31.12.2013
GS Riina Lappalainen

Studenternas Hälsovårdstiftelsens delegation 1.1.2011–31.12.2013
SSU Monika Antikainen

Studenternas Hälsovårdsstiftelses lokaldirektion i Åbo och Raumo 1.1.2012-
31.12.2013
SSU Monika Antikainen

TYS Delegation 1.1.2013-31.12.2015
SSU Monika Antikainen

TYS styrelse 1.1.2013-31.12.2015
GS Riina Lappalainen

Studenternas Hälsovårdsstiftelses lokaldirektion i Vasa 1.1.2012-
31.12.2013
VL Marcus Beijar
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Svenska Lärarhögskolans Bostadsstiftelses styrelse 2013
VL Marcus Beijar
Christoffer Hällfors

Svenska Lärarhögskolans Bostadsstiftelses delegation

1.1.2012-31.12.2014
Anna Fröberg
Jonna Lindqvist

1.1.2013-31.12.2014
Jenna Bast
Anna Nylund

Vasa högskolekonsortiets studentgrupp 2013
SO Ina Biström

VOAS styrelse 2013
Thomas Mård 
VL Marcus Beijar (suppleant)

Den 31 december 2013 hade studentkåren 5069 medlemmar.

Hedersmedlemmar vid liv
Mauno Koivisto
Nils Storå
Carl-Olof Tallgren
Lars-Erik Taxell (avled 7.10.2013)
John Vikström
Håkan Andersson
Ole Norrback
Caj-Gunnar Lindström
Christer Rosengren
Johan Nikula
Rachel Nygård-Taxell

7 Specialföreningar
Under år 2013 hade följande specialföreningar specialföreningsstatus vid ÅAS:
Abo Karate Do Shotokai
Akademins Samlingsstuderande r.f.
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Akademiska spexet vid Åbo Akademi r.f 
Amerikanska Fotboll vid Åbo Akademi r.f. 
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
Gastro r.f. (fr.o.m. 23.9.2013)
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.
Liberala Studentklubben i Vasa r.f. (fr.o.m. 14.10.2013)
Merkantila Klubben r.f.
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Metadosis
Nykarleby Companiet
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. 
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 23 februari 2013 i Vasa delades följande förtjänsttecken och 
stipendier ut:
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Styrelselyra
201 Ina Biström

Brahevingar med lyra
110 Heidi Hietala        
111 Sari Viljanen        
112 Beata Björkvall        
       
Brahevingar
543 Marika Häggman        
544 Andreas Johansson        
545 Christoffer Hällfors        
546 Anna Perälä        
547 Martin Norrgård        
548 Emma Ekstrand        
549 Zacharias Aarnio        
550 Raine Katajamäki

Styrelsenål
52 Bodil Lindberg        
53 Otto Mertanen        
54 Daniel Junell        
55 Jimmy Nymark        
56 Gerda Kramer        
57 Iiro Lantonen

Kamratskapspris ur Jägarkapten Paul Wallenius Minnesfond
Fredrik Hällund
Emilia Juslin

Senator Julius Nummelins Statsvetenskapliga pris
Ingen utdelning 

Studentkårens forskarstipendium
Ingen utdelning

Stipendium ur Magnus Karlssons minnesfond
Gustav Westerholm
Fanny Lindqvist
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Stipendium ur Makarna Agneta och Carl-Erik Olins minnesfond

FM Linda Bäckman för sin avhandling Language, ethnicity and identity among 
second-generation migrants in three urban contexts 5 månader à 1 700 euro;

FM Alexandra Elsing för sin avhandling Regulation of the heat chock factor 2 
during mitosis 3 månader á 1700 euro samt ett resestipendium på 1 000,00 
euro;

EM, DI Annika H. Holmbom för sin avhandling Customer Segmentation with 
Data Mining Methods – from vast amount of data to actual knowledge  6 måna-
der à 1 700 euro;

FM Otto Långvik för sin avhandling Co-Immobilized Enzyme- and Chemocata-
lysts for Cascade and One-pot Reaction Applications 4 månader à 1 700 euro;

FM Carolina Renman för sin avhandling Levande rollspel ur ett narrativt per-
spektiv 12 månader à 1 700 euro.

9 Tal

SO Ina Biströms tal till Per Brahes staty 18.2.2013

Ärevördige greve Per Brahe!

Länge har ni stått stadigt vid Domkyrkan och blickat ut over förbipasserande 
generationer av studerande vid Åbo Akademi. Våra studenters förhoppning är 
att akademin nu och i framtiden ska stå lika stadigt som ni står där i er snötäckta 
bronsskepnad även om det idag stormar kring vårt lärosäte.

Vi har mottagit många signaler om att ekonomin är dålig och att det kommer att 
krävas sparåtgärder. Det är uppenbart att behovet för förändringar inom aka-
demin är stort. Frågan är vilka dessa förändringar kommer att vara och vad de 
kommer att leda till. Alla håller nu andan och inväntar beskeden från rektors 
arbetsgrupper.

Studenter och personal ställs också inför frågan om vad vi ska göra när vi står 
mitt i stormen och inte vet vad som komma skall. Ska vi fly, illa fäkta, bråka, av-
vakta eller lobba? Det skulle onekligen ha varit intressant att höra er åsikt, ärade 
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greve Brahe, ni som har en längre tids perspektiv på Åbo Akademi.

Jag hoppas ändå att omvälvningarna resulterar i något gott. Det ordspråk som 
står på bandet som är bundet vid din krans, per aspera ad astra, betyder genom 
svårigheter mot stjärnorna på latin. Förhoppningsvis leder alla de aktuella för-
ändringarna, som nu bidrar till en orolig atmosfär vid akademin, till att vi inte 
bara siktar mot stjärnorna utan att vi också närmar oss dem.

Det som tröstar oss i dessa tider är att vårt universitet inte är ensamt om att ha 
problem, så gott som alla andra universitet i vårt land tvingas spara. Som om 
detta inte vore tillräckligt vill regeringen reformera studiestödet och hotet om 
färre stödmånader eller mera lån är överhängande. Där har jag och många andra 
studerande svårt att se några stjärnor bortom svårigheterna. 

Fortsätt därför att stå här på skvären och vaka över oss, ärade greve, och påminn 
oss om allt det goda och fina som universitetet och studentkåren har uppnått. 
Vi firar vår årsfest till er ära och hoppas se många årsdagar till och ett länge le-
vande och stadigstående universitet. Per aspera ad astra!

SO Ina Biströms välkomsttal vid Solenna Akten, ÅAS årsfest 23.2.2013

Ärade kansler, kurator, stadsfullmäktigeordförande, hedersmedlem, inbjudna 
gäster, kåreniter, vänner, mina damer och herrar

Välkomna också för min del på Åbo Akademis Studentkårs årsfest som i år firas 
i Vasa. Vi har samlats i den storslagna Akademisalen för att hedra vår 94-åriga 
studentkår. Det är en fin sak att vår studentkår har uppnått en så hög ålder men 
i högsta grad oroväckande att det finns så många hotbilder mot studenterna 
idag. Studentkåren och -rörelsen har åstadkommit mycket men båda behövs 
ändå mer än någonsin i dessa tider. Åbo Akademi står inför stora inbesparingar 
och möjliga förändringar, studiestödet står inför stora och garanterade föränd-
ringar. Vilka förändringarna blir vet vi inte men omvälvande förändringar blir det 
och långtgående verkningar kommer de att ha. De kommande förändringarna 
är som översvämningen i Selma Lagerlöfs Jerusalem: ”Och allt vattnet sökte sig 
ner till älven, som växte och växte och rullade fram med allt starkare fart. Den var 
inte mörk och blank och stilla som vanligt, utan gulgrå av allt det jordblandade 
vattnet, som strömmade ner i den, och så, som den kom framvältrande, uppfylld 
av timmerstockar och isstycken, såg den besynnerligt hemsk och hotfull ut.” 
Mitt i allt detta försöker studentkåren inom Åbo Akademi och studentrörelsen 
nationellt se till att utgången inte är alltför ofördelaktig för studenterna. Vi vill 
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undvika att studenterna drunknar i översvämningen. Frihet, jämlikhet och flyt är 
vad vi vill ha, nu och i framtiden.

Åbo Akademis ekonomi bidrar nu till en stor oro vid universitetet. Alla förstår att 
något måste ändras, situationen med underskott i budgeten är ohållbar. Aka-
demisk frihet, kritiskt tänkande och hoppet om studentens bättre morgondag 
kan inte frodas i en miljö där oron för ekonomin är konstant närvarande. Väntan 
på och ovetskapen om detaljerna kring de kommande förändringarna är likaså 
tärande. Framför allt vill vi studenter nu se konkreta förslag och åtgärder som 
skapar större ekonomisk hållbarhet och bibehåller Åbo Akademi som säter för 
en högkvalitativ utbildning. Vi vill att de åtgärder och förändringar som genom 
förs är genomtänkta och rätta, inte nödvändigtvis enkla och bekväma. Hållbar-
het, kvalitet och studiero är vad vi nu saknar. Vi är beredda att även i framtiden 
jobba för att utveckla vår utbildning, men grundförutsättningarna för givande 
studier och ett värdigt liv ska finnas till före det.

Det värdiga livet har ett hot framom andra för studenterna idag: hotet om för-
sämring av studiestödet som en del av försöket att förlänga arbetskarriärerna i 
början. Att reformera studiestödet är lättgenomfört och ger bilden av att man 
försöker göra något för att förlänga arbetskarriärerna medan det i verkligheten 
bara drar ut på studietiden. Arbetskarriärerna förlängs förvisso också, men inte 
på önskat sätt, eftersom studerande ifall de får sänkt studiestöd eller hotas av 
lån hellre börjar arbeta under studietiden och således inleder sin arbetskarriär 
tidigt. 

En sänkning av antalet studiestödsmånader eller en större andel lån i studie-
stödet kommer inte att leda till önskat resultat. Studerande som hotas av stopp 
i studiestödsutbetalningen blir stressade, ofokuserade och ineffektiva. Stude-
rande som ställs inför valet mellan studielån och arbete väljer det senare och blir 
långsammare utexaminerade. Att försämra förutsättningarna för att studera för 
den som redan har det knapert kommer självklart inte att leda till att studerande 
studerar snabbare än idag eller utexamineras i större antal och högre grad.

Vad gör en student och en studentkår i dessa tider och på denna dag? Vi kräver 
förändring och vi kräver förbättring och vi kräver rättvisa, inget överflöd och ing-
en dekadens. Studenterna måste få en tryggad utkomst för att kunna koncentre-
ra sig på det som borde vara deras huvudsakliga sysselsättning: att studera på 
högskolenivå. Om studenternas utkomst är tillräcklig kan de studera, utvecklas 
som människor, delta i samhällsdebatten och avnjuta den akademiska friheten 
som en jämlik del av universitetssamfundet. Studiestödet ska stöda studierna, 
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inte försvåra eller motverka dem. Studenternas krav är inte orimliga, vi vill ha en 
tillräcklig och inte överflödig utkomst. ”Giv oss ej glans, ej guld, ej prakt” under 
vår studietid, för att låna Zacharias Topelius ord.

En liten bit glans omges vi ändå av på denna dag då vi firar studentkåren; oss 
alla och våra bedrifter. Vårt kära lärosäte må stå inför stora förändringar av osä-
kert slag och vi vet inte hur och om vår utkomst som studerande är tryggad i 
framtiden, men vi kan hoppas och lita på att goda beslut kommer att fattas. 
Studiestödet ger vi inte upp utan kamp, det är ett som är säkert men vi kan likt 
Antonio Gramsci vara intelligensens pessimister men viljans optimister. Vi vill 
tro att beslutsfattarnas sinnen är okorrumperade och deras beslut ansvarsfulla. 
Min viljas optimism sträcker sig så långt att jag tror på att studenterna en dag 
ska få se in i den himmelens härlighet som är ett tillräckligt studiestöd och ett 
välfungerande universitet.

Det är förvisso viktigt att ha mål i sitt arbete och vara medveten om allt som 
är fel, men det är minst lika viktigt att ibland stanna upp och fira sina bedrifter. 
Precis det gör vi i kväll. Den glans och prakt som vi får uppleva och omges av har 
möjliggjorts tack vare årsfestkommitténs hårda arbete vilket jag är tacksam för. 
Jag vill även passa på att tacka studentkårens anställda som jobbar med för-
troendevalda och för studenterna dagligen, och i vissa fall till och med har gjort 
det redan i tio år på två olika studentkårer. I ”vissa fall” syftar naturligtvis jag på 
vår generalsekreterare. Dessutom vill jag tacka våra gäster som har kommit från 
Vasa, Åbo, Helsingfors och Tammerfors.  Sist och närmast vill jag även tacka stu-
dentkårens styrelse, av vilka en fyller år idag, som ständigt står vid min sida och 
kämpar för studenternas och Kårens bästa. Med en dylik stödtrupp är jag stolt 
över att kunna säga: La lotta continua, kampen fortsätter, eftersom det sker i 
bästa möjliga sällskap. Tack och välkomna!

SO Ina Biströms tal vid Errores utgivningstillfälle 30.4.2013
Bästa publik, alla ni fem personer som har samlats här i natt. Det är en stor ära 
för mig att få tala för er, en ära som kom helt oväntat och utan att jag bad om 
det. 
Ni håller var sitt pinfärska nummer av Errores S.tae Valpurgis i er hand och jag 
som ansvarig högsta bevakare av produktionen kan garantera att texterna är få-
niga och innehållet sedvanligt underhållande. Läs och förundras, Errores måste 
upplevas och kan omöjligtvis förklaras.
Så här lagom till Wappen som är en glädjens och skumpans högtid där den sa-
longsberusade eviga studenten regerar passar det bra att citera Baudelaire:
”Man måste alltid vara berusad. Det är allt: det är det enda det är frågan om.
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För att inte känna Tidens förfärliga börda som knäcker era skuldror
och böjer er mot marken, måste ni berusa er utan uppehåll.
---
»Det är tid att berusa sig! För att inte vara Tidens plågade slavar, berusa er utan 
uppehåll!
Med vin, med poesi eller med dygd, allt efter behag.« ”
Med dessa ord skickar jag er ut i natten, de givande lässtunderna och en måttlig 
berusning! Skål!

SO Ina Biströms tal på Vårdberget 30.4.2013

Ärade studenter, bästa festpublik!

Studenter har traditionellt varit samhällets föregångare som orädda har stått 
på barrikaderna och högljutt protesterat mot allehanda orättvisor. I dag har stu-
dentrörelsen flyttat in i kabinetten och börjat göra påverkningsarbete genom 
förhandlingar med det gamla etablissemanget. Samhällsengagemanget hos 
den breda massan får dock inte glömmas bort.

Om universiteten och studentkårerna ska fostra studenterna till aktiva medbor-
gare kan vi inte hålla oss utanför samhället.  En jämlik äktenskapslag är en män-
niskorättsfråga som vi studenter kan och bör ta ställning för.

Lika självklart som att alla vuxna par ska få gifta sig är det för mig att studentkå-
ren stöder kampanjen för det. År 2013 säger ÅAS JA.

Edith Södergran sätter i en dikt ord på den känsla av delaktighet och glädje som 
jag önskar att alla studenter skulle uppleva i dag:

Vad fruktar jag? Jag är en del utav oändligheten. 
Jag är en del av alltets stora kraft, 
en ensam värld inom miljoner världar, 
en första gradens stjärna lik som slocknar sist. 
Triumf att leva, triumf att andas, triumf att finnas till! 
Triumf att känna tiden iskall rinna genom sina ådror 
och höra nattens tysta flod 
och stå på berget under solen. 
Jag går på sol, jag står på sol, 
jag vet av ingenting annat än sol.
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Med dessa ord vill jag å Åbo Akademis Studentkårs vägnar önska er alla en un-
derbar Valborg!

FO Raine Katajamäkis tal till Liljan, 30.4.2013
Kära Lilja, studenter, medborgare,

Efter ett händelserikt år är våren här igen och det är dags att hylla dig, Liljan.
Många ändringar från statsmaktenssida har återigen påverkat mycket på uni-
versitetsstudier och flera framsteg har tagits. Men samtidigt märker man hur 
den begränsade studietiden har minskat på studerandes aktivitet i olika stu-
dentorganisationer. 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 nå-
got annat. 

Betydelsen av att vara aktiv i olika studentföreningar minskar inte efter studieti-
den. 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 öns-
ka er alla en riktigt glad Valborg!

Tal vid Åbo Akademis inskription 3.9.2013 av Åbo Akademis Studentkårs 
styrelseordförande Ina Biström
Ärade Kansler, Rektor, Prorektorer, Studenter, bästa inskriptionsdeltagare
Inledningen på ett nytt läsår vid ett universitet är som ett akademikernas nyår. 
Nya studerande kommer in, personalen och många gamla studerande återvän-
der utvilade efter sommaren och redo att ta sig an läsårets utmaningar. Många 
har för avsikt att vara bättre studerande och akademiker än tidigare. Många lo-
var sig själv, precis som vid nyår, att de ska bli bättre på det de gör.

Dock skapar få saker sådan besvikelse som ett brutet löfte eller en raserad il-
lusion, på personlig såväl som på nationell nivå.  I våras krävde studerande på 
bred front att de löften som hade getts angående studiestödet skulle hållas. I 
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våras hölls löftena, det fattades ett beslut om indexbindning och inga befarade 
modeller med obligatoriska lån infördes. Besluten från den senaste budgetrian 
är inte alls lika tillfredsställande, nu har antalet studiestödsmånader begrän-
sats. Detta leder till att flexibiliteten för studerande minskar och att de sätts 
under allt större press.
Förra veckan stod vi studerande och såg besvikna på hur de löften som gavs om 
att inte peta på studiestödet fick ge vika för andra krafter. Det att en stor och 
ekonomiskt sårbar grupps inkomster ständigt ruckas på och att denna grupp 
därför lever i osäkerhet vägde alltför lätt i detta sammanhang. 
Ett annat löfte som nu ligger i luften på många håll är att strukturella reformer 
ska leda till förbättringar. Strukturella reformer av studiestödet ska leda till att 
studenterna utexamineras fortare och arbetskarriärerna förlängs. Strukturella 
reformer ska åtgärda det hållbarhetsglapp som uppstår när andelen pensionä-
rer i befolkningen växer. Strukturella reformer inom Åbo Akademi ska förbättra 
vårt universitet och föra det framåt på vägen mot högkvalitativ undervisning och 
forskning, uppnådda examensmål och stabil finansiering.
Löftet om ett bättre universitet i slutet av den pågående reformprocessen är 
glädjande och välkommet. Hur det framtida bättre universitetet i den sköna nya 
världen kommer att se ut är inte klart ännu men jag vill nu bidra med en stude-
randes synvinkel på hur ett bra universitet ser ut. 
Ett bra universitet för studerandena är ett där de ses som jämlika med andra 
grupper i det akademiska samfundet.
Ett bra universitet för studerandena är ett där de utmanas av varandra och av 
den undervisande personalen till att lära sig, bilda sig och utvecklas.
Ett bra universitet för studerandena är ett där inlärning och insikter står i cen-
trum, inte ett där studerandena panikartat presterar i tenter baserade på utan-
tilläsning.
Ett bra universitet för studerandena är ett där de respekteras och får verkligt 
inflytande, inte ett där de ses som en ballast och ett hinder för verksamheten.

Ett bra universitet för studerandena är ett där det finns utrymme för studeran-
dena att växa som människor.
Ett bra universitet för studerandena är ett där den undervisande personalen mö-
ter studerandena öga mot öga, inte ett där alla kurser är läskurser.
Ett bra universitet för studerandena är ett där de fostras till aktiva medborgare.
Ett bra universitet för studerandena är ett där studerandena får både den all-
mänbildning, de specialkunskaper och det kontaktnät som behövs senare i li-
vet.
Det finns många saker som Åbo Akademi som universitet kan göra bättre samti-
digt som det även finns många saker som studerandena kan göra bättre än vad 
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de gör i dag. Studerandena är villiga att jobba hårt förutsatt att akademin skapar 
gynnsamma förutsättningar för det. Det är viktigt att komma ihåg att studeran-
dena och Åbo Akademis organisation är beroende av varandra för att skapa ett 
bättre universitet. 
Jag önskar därför att det samarbete som studentkåren och Åbo Akademis led-
ning har haft hittills fortgår och ser fram emot en fortsatt konstruktiv och kritisk 
dialog samt en gemensam strävan mot ett bättre Åbo Akademi och en bättre 
akademisk tillvaro för oss alla.
Jag vill också gratulera alla nya studerande till studieplatsen och valet av uni-
versitet. Ni har en mycket givande och intressant studietid att se fram emot. Jag 
uppmanar er att utnyttja den till fullo; studera flitigt, bilda er, tänk kritiskt, en-
gagera er i föreningar och studentrepresentantsuppdrag, glöm inte att påverka 
inom studentkåren. Värna om era rättigheter och var medvetna om era skyldig-
heter. Var aktiva och bekanta er med nya människor. Var nyfikna och upptäck 
kunskap också utanför ert huvudämne.
Avslutningsvis önskar jag er alla ett framgångsrikt och givande läsår 2013-2014 
vid akademin.
Tack

SO Ina Biströms tal på Lilla Wappen 28.9.2013

Kåreniter och vänner, brudar och gubbar, löst pack, bästa festfolk!

I dessa mörkrets, regnets och skitvädrets tider är det lätt hänt att man blir de-
primerad. Dagarna svalnar och det kan inte påstås att man i Södergransk anda 
skulle veta av inget annat än sol. Jullovet är ännu långt borta. Finns det då nå-
gon mening med livet när bara en lång och dyster höst står framför oss? Svaret 
är nej. Det finns ingen mening med livet men det är ingen orsak att misströsta. 
Det går att ha roligt utan mening.

Det förvisso viktigt att umgås med nya människor, antingen med platoniskt eller 
köttsligt, men det är också viktigt att berusa sig. Så som Baudelaire redan för 
hundrafemtio år sedan visste:

”Man måste alltid vara berusad. Det är allt: det är det enda det är frågan om.
För att inte känna Tidens förfärliga börda som knäcker era skuldror
och böjer er mot marken, måste ni berusa er utan uppehåll.
Men med vad? Med vin, med poesi eller med dygd, allt efter behag. Men berusa 
er!”
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Med dessa ord vill jag å Åbo Akademis Studentkårs vägnar önska er en under-
bart berusad höst. Studenter, hösten är här, mössorna avigt!

SO Ina Biströms tal vid hjältegravarna 6.12.2013

Ärade studenter, bästa självständighetsdagsfirare!

Vi har samlats här i dag för att hedra minnet av de som i slutet av trettio- och 
början av fyrtiotalet med livet som insats kämpade för att Finland skulle förbli 
självständigt. 

Finland har varit självständigt i 96 år och det kan i dag tyckas självklart att vi 
är självständiga och skyddade mot yttre hot. Självständigheten kan rentav ses 
som så självklar att den inte behöver firas eller överhuvudtaget uppmärksam-
mas, speciellt i dagens globaliserade värld där gränser mellan länder allt oftare 
suddas ut. Vilken betydelse har ett lands självständighet i en sådan värld?

Det har sagts att historien inte upprepar sig men att den rimmar. Därför är det 
viktigt att känna till historien och få insikter i vilken ställning Finland har haft 
tidigare och vilka hot det har funnits. Den självständighet vi åtnjuter i dag ska 
inte tas för givet utan respekteras.

Jag önskar att ni alla som har samlats här i dag för att fira vår självständighet 
tänker med vördnad på tidigare generationers uppoffringar och hjältemodiga 
insatser och inte låter det arvet gå till spillo utan förvaltar det på ett ansvarsfullt 
sätt. Det bästa sättet att fira självständigheten är att fortsätta jobba för att vårt 
land ska bli bättre i en anda av öppenhet, solidaritet och vördnad för varandras 
människovärde.

Med dessa ord önskar jag er alla en fortsatt trevlig självständighetsdag!
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