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Studentkåren, nedan även benämnd Kåren, 
har till uppgift att vara en förenande länk 
för studerande vid Åbo Akademi samt att 
främja deras samhälleliga, sociala, intellek-
tuella, och studierelaterade ambitioner och 
strävanden i anknytning till studenternas 
roll i samhället.

Åbo Akademis Studentkårs stadgar 1 §
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2014 var ett innehållsrikt år för 
Åbo Akademis Studentkår.  Stu-
dentkåren firade 95-års jubileum 
och Brahe orden sammankom 
till ett ordenskapitel. Festlighe-
terna gav extra glans åt året som 
på det nationella planet bjöd på 
många utmaningar. Under året 
kom beskedet att hyresbidraget 
för SHVS drogs in vilket ledde till 
förhöjda hälsovårds- och besöks-
avgifter. ÅAS bevakade förutom 
detta social- och hälsovårdsrefor-
men samt motverkade förslaget 
om införande av terminsavgifter 
för studerande utanför EU/EES-
området. Under våren deltog 
ÅAS aktivt i FSF:s kampanj inför 
EU-valet och ordnade valdebatter. 
Diskussionen i FSF om studeran-
des utkomst fortsatte under året 
och ÅAS kommenterade och be-
vakade detta samt studiestödets 
utveckling.
 
ÅAS följde med och kommente-
rade Åbo Akademis reform- och 
strategiarbete och arbetade aktivt 
med studentrepresentanterna i 
framtagandet av de breda kan-
didatutbildningarna. ÅAS togs 
med redan i beredningsskedet av 
förnyelsen av Åbo Akademis styr-
dokument och stadgar i enlighet 
med reformen och kommenterade 
aktivt arbetet. Under hösten 2014 

togs för första gången halloped.fi i 
bruk som ett sätt att rekrytera stu-
dentrepresentanter till fakultetsrå-
den och valet av dessa var väldigt 
lyckat. ÅAS lade under året grun-
den till ett studentrepresentant 
nätverk och utvecklade kontak-
ten till dessa. Studentkårens nya 
hemsida (www.studentkaren.fi), 
studrep-portalen och det gemen-
samma nyhetsbrevet stödde bra 
kommunikationen till studerande 
och förnyelserna fick ett bra mot-
tagande.  
 
Utöver arbetet med förvaltnings-
strukturer fokuserade ÅAS på att 
förbättra studerandes kännedom 
om elektronisk tentamen samt sä-
kerställa tillräckliga och omväx-
lande former för tentamination. 
Välmående var ett annat centralt 
tema och ÅAS var aktivt med oli-
ka arbetsgrupper och bland annat 
genom att arrangera diskussions-
tillfällen om psykisk ohälsa och 
ekonomi samt en motionskam-
panj. En jämlikhetsenkät om före-
komsten av sexuella trakasserier 
gjordes och ca 500 studerande 
valde att svara på enkäten.
 
ÅAS var under år 2014 ordfö-
rande för Grupp 30 000 i Åbo 
och var med och grundade Vasa 
Studerande, en motsvarighet i 

Verksamhetsidé

Åbo Akademis Studentkår har till 
uppgift att vara en föreningslänk 
för studerandena vid Åbo Aka-
demi samt att främja deras sam-
hälleliga, sociala, intellektuella 
och studierelaterade ambitioner 
och strävanden i anknytning till 
de studerandes roll i samhället. 
Kårens intressesektors verksam-
het utgörs i huvudsak av tre om-
råden: intressebevakning, service 
och medborgaraktiviteter. ÅAS 
strävar efter att fungera som en 
aktiv part i alla frågor som berör 
högskolestuderande. Kåren be-
driver även affärsverksamhet för 
att ekonomiskt stöda den ideella 
verksamheten samt för att erbjuda 
service för medlemmarna.
 
Under det gångna året hade ÅAS 
ca 5000 medlemmar, varav ca 
3900 studerade i Åbo, ca 1000 i 
Vasa, ca 100 i Jakobstad och ca 50 
i Helsingfors. Under år 2014 har 
ÅAS haft ca 50 forskarstuderande 
som medlemmar.

 Allmänt

ÅAS högsta beslutande organ är 
kårfullmäktige. De 25 mandaten i 
kårfullmäktige var under år 2014 
besatta med följande gruppering-
ar:
 

Fakula Vasa (7 mandat)
De Rättvisa (6 mandat)
Liberala Studentklubben (4 mandat)
MK-listan (4 mandat)
Åbo Gröna Vänster (3 mandat)
Humanistiska listan (1 mandat)

 
Fullmäktige sammanträdde åtta 
gånger under året, samt till sitt 
konstituerande möte den 3 de-
cember 2013.

 
Intressesektorn

God och effektiv intressebevak-
ning med fokus på en bättre fram-
tid för studerande vid Åbo Aka-
demi har varit intressesektorns 
strävan i all dess verksamhet 
2014.

•
•
•
•
•
•

Verksamhetsberättelse för Åbo 
Akademis Studentkår 2014
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Snellman    (socialpolitiskt an-
svarig med underansvarsområde 
miljö), styrelsemedlem Alexander 
Skog (högskolepolitiskt ansvarig 
med underansvarsområde bistånd 
och näringsliv), styrelsemedlem 
Anna Nylund (inrikesansvarig i 
Vasa med underansvarsområde 
bistånd och näringsliv i Vasa) och 
styrelsemedlem Carl-Erik Strand-
berg (inrikesansvarig i Åbo med 
underansvarsområde Marliminis-
ter). Styrelsen hade 34 möten un-
der året.
 

Sekretariatet

Under året bestod intressesektorns 
sekretariat av: generalsekreterare 
Riina Lappalainen (moderskaps-
ledig från och med 21.3.2014), 
vikarierande generalsekreterare 
Ann-Katrin Bender (från och 
med 11.3.2014), högskolepolitisk 
expert Petra Lindblad (studieledig 
7.4.2014–31.5.2014), vikarierande 
högskolepolitisk expert Katarina 
Kiiskinen (1.4.2014–31.5.2014), 
socialpolitisk expert Monika An-
tikainen, informatör Matias Dahl-
bäck, kanslisekreterare Markus 
Heikkilä, verksamhetsledare för 
Havtornen Marcus Beijar (tjänst-
ledig 1.11.2014–19.6.2015) och 

vikarierande verksamhetsledare 
Anna-Kajsa Blomqvist (1.11.2014–
19.6.2015). Vid intressesektorn ar-
betade under året även en mark-
nadsföringskoordinator (Vilhelm 
Forss), en projektsekreterare för 
uppdaterandet av Handbok för 
förtroendevalda (Heidi Hietala), 
en projektsekreterare för anord-
nandet av Brahe Ordenskapitel-
möte (Emilia Juslin) och en pro-
jektsekreterare gemensam med 
de övriga studerande- och stu-
dentkårerna i Åbo för samman-
ställandet av kommunalpolitiska 
enkäten (Sara Herpiö).
 

Ekonomisektorn

Verksamheten har koncentrerats 
till Kafé Gadolinia Kb:s student-
bespisningar, förvaltningen av 
kårfastigheterna och Kårhusfon-
den. Kafé Gadolinia Kb har lik-
som tidigare år också handhaft 
kvällsrestaurangen samt Pub Kå-
ren. Kvällsrestaurangen har även 
under det här verksamhetsåret 
fått väldigt positiv respons från 
festarrangörer och vi kan stoltsera 
med att ha en högklassig bankett-
restaurang. 

form av en förening i Vasa. I Åbo 
sammanställdes ett kommunal-
politiskt program baserat på stu-
derandeenkäten. Utöver detta har 
frågor viktiga för studerande lyfts 
fram på alla orter ÅA är verksam-
ma på, bland vikten att förenkla 
ansökningen av en HOAS bostad 
som ÅA-studerande i Helsingfors.
 
Styrelsen höll aktivt kontakt med 
och träffade specialföreningarna 
och ordnade bland annat ekono-
mi- och första hjälputbildningar. 
Under året påbörjades arbetet 
med en föreningswikipedia på 
studentkårens hemsida för att sä-
kerställa lätt tillgänglig informa-
tion för föreningarna och förlänga 
det kollektiva minnet i dessa då 
personrotationen är snabb.
 
En marknadsföringskoordinator 
anställdes för att sköta annonsför-
säljningen och marknadsföringen 
av studentkåren. Därtill avsluta-
des ÅAS medlemskap i SSI under 
sommaren och studentbladet ute-
blev för kårmedlemmarna. Efter 
omröstning i fullmäktige valde 
ÅAS att inte ansöka om fort-
satt medlemskap i Studerandes 
idrottsförbund OLL.
 
Medlemsavgiften under läsåret 
2013–2014 var 106,00 euro för 

grundexamensstuderande och 
62,00 euro för forskarstuderande. 
Medlemsavgifterna uppgick år 
2014 till ca 325 000 euro (exklu-
derande hälsovårdsavgiften om 
44 euro/grundexamensstuderan-
de medlem). Av dessa medel har 
ca 213 000 euro gått till löner och 
arvoden. En stor del (ca 45 000 
euro) har betalats i korporations-
avgifter till FSF och SSI.
 
Som helhet har ÅAS intressesek-
tor klarat ekonomin år 2014 bra, 
bokslutet visar ett underskott på 
3750 euro vilket till stor det kan 
förklaras med en annorlunda för-
delning av och en större semes-
terlönereservering i år samt att 
hemsidan förnyades internt och 
inte av en utomstående. Under 
året har också gamla vinstmedel 
placerats i två fonder förvaltade 
av Ålandsbanken. 
 

Kårstyrelsen

Åbo Akademis Studentkårs sty-
relse bestod under året av följande 
medlemmar: ordförande Alexan-
der Lång, Amy Rönnberg (vice 
ordförande, intressebevakning i 
Vasa med underansvarsområde 
jämlikhet), styrelsemedlem Ken 
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leant och verksamhetsgranskare 
Anna Litonius. Sifferrevisionen har 
skötts av revisionsbyrå KPMG.

Kafé Gadolinia Kb
 
Kafé Gadolinia Kb fortsatte att 
under 2014 bedriva studentbe-
spisning i Åbo i Café Arken, Café 
Gadolinia, Café Fänriken, Café 
Kåren och Café Hanken. Det 
bland studerande populära ”Late 
Lunch”-konceptet, dvs. måltids-
stödd måltidsförsäljningen kvälls-
tid har fortsatt i Kafé Gadolinia. 

”Late Lunch”-konceptet har bidra-
git till ökningen av antalet sålda 
studentluncher.

Kårkaféernas egen logo introduce-
rades på hösten 2014 och bolaget 
har under året gjort målmedvetna 
satsningar på marknadsföring i 
sociala medier. 

Antalet sålda studentluncher väx-
te under 2014 till ett rekordantal, 
omsättningen var också den hög-
sta i bolagets historia. På maskiner 

och inventarier avskrevs 25 pro-
cent, för Café Kåren 20 procent.
 
För Kafé Gadolinia Kb har gjorts 
separat bokslut, som visar en vinst 
på 192 862,20 €.
 

Kårfastigheterna och Do-
mus Aboensis
 
Under året genomfördes smärre 
reparationer i kårhuset i Åbo. 
Brandalarmssystemet har uppda-
terats i kårhusets gamla del och 
fyra studentrum i Tavasthem har 
målats och fixas under sommaren. 
Festsalsbyggnadens fasad mot 
gården målades och renoverades 
under sommaren 2014. På bygg-
naden har gjorts en avskrivning 
på 2 procent av restvärdet, medan 
inventariernas restvärde har av-
skrivits med 25 procent.  

Åbo stad förverkligade under året 
den av studenterna länge väntade 
cykelvägen framför kårhuset på 
Tavastgatan. 
 

Antalet serverade studentluncher 2010-2014:
2010 2011 2012 2013 2014

212 185 219 131 226 488 238 046 256 447

Kårhuset har kvällstid varit öppet 
från måndag till onsdag för kåre-
niter. Ekonomisektorn har under-
stött verksamheten genom att stå 
för alla kostnader som öppethåll-
ningen medfört.
 
Havtornen i Vasa har varit i bruk 
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 un-
der räkenskapsperioden.
 
Enligt resultaträkningen visar 
ÅAS en vinst på 266 971,34 €. Det 
bokföringsmässigt stora överskot-
tet för perioden beror på omfat-
tande omplaceringar som gjordes 
under sommaren 2014. I totalre-
sultatet ingår följande enhetsre-
sultat:

 
                          

Ekonomidirektionen
 
Ekonomidirektionen (ED) be-
stod från och med årsskiftet av 
följande medlemmar: ordförande 
Matias Kallio (fram till 28.4.2014), 
ordförande Daniel Lähde 
(fr.o.m. 28.4.2014), Taika Lapintie 
(10.2.2014–31.3.2014), Rolf Ahl-
qvist, Tommy Sandås, Nina An-
dersson (fr.o.m. 31.3.2014), Ma-
rina Stenbäck och Iiro Lantonen.

Som sekreterare för ekonomidi-
rektionen har VD Patrik Fellman 
fungerat som sekreterare. Ekono-
midirektionen hade sex möten 
under året 2014.
 

Personal
 
Patrik Fellman har fungerat som 
verkställande direktör för ÅAS 
ekonomisektor, Kafé Gadolinia 
Kb och AB Jerum Oy under år 
2014.
 

Revisorer
 
Revisionen har skötts av CGR 
Henry Maarala med en av revi-
sionsbyrå KPMG utsedd supp-

Kårfastigheterna och
Domus Aboensis

-15 581,49 €

Intressesektorn  -3 750,68 €

Placerade medel 286 303,51 €
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har haft renoveringar i samband 
med rörrenoveringar. 
 
Målsättningen för fördelningen av 
placeringarna har ursprungligen 
varit jämnt tredelad, ränteplace-
ringar, bostäder och aktieplace-
ringar. Tack vare bostadsprisernas 
goda utveckling har bostäderna 
fått en större vikt. Eftersom vi inte 
vill avyttra bostäder, även pga. de-
ras sociala funktion, har vi gått in 
för att bostädernas andel kan vara 
större och att resten fördelas mel-
lan räntebärande och aktierelate-
rade placeringar.

Under 2014 har det gjorts större 
omplaceringar för att skapa en 
klarare placeringshelhet. Ekono-
midirektionen tillsammans med 
Nordea har upprättat en place-
ringspolicy där det framstår hur 
placeringarna skall fördelas på 
olika marknader och instrument. 
Tanken är att i fortsättningen kun-
na använda detta dokument som 
ett arbetsredskap vid uppföljning 
och kommande placeringar. 
 
Totalt är placeringarnas dagsvärde 
ca 3,8 milj. euro, varav bostäder-
nas dagsvärde är ca 2,2 milj. euro, 
och aktie- och räntefonder ca 1,6 
milj. euro.
 

Ekonomisektorns under-
stöd till intressesektorn
 
Ekonomisektorn har finansiellt 
stött intressesektorn genom de-
lade lönekostnader för informa-
tionssekreteraren, kanslisekrete-
raren och verksamhetsledaren i 
Vasa. Dessutom har ekonomisek-
torn stött intressesektorn genom 
att understöda intressesektorns 
hyreskostnader.

I Havtornen har under året skett 
mindre reparationer som olj-
ningen av terrassen. På Havtor-
nen har man avskrivit byggnaden 
med 2 procent medan den tek-
niska utrustningen skrivs av med 
jämna avskrivningar under tio 
år. Havtornen gör ett resultat på 

-22 564,52 €. 

Efter administrationskostnader 
och avskrivningar gör Tavasthem 
ett resultat på -500,53 € och Do-
mus Aboensis +7 483,56 €. Ur den 
så kallade Studenthemsfonden, 
som förvaltas av Stiftelsen för Åbo 
Akademi, erhölls 32 885,15 € för 
Tavasthems reparationskostnader. 

Under vintern 2014 påbörjades 
förhandlingar om förnyandet 
av Domus Aboensis hyresav-
tal med Stiftelsen för Åbo Aka-
demi. I januari månad 2015 fick 
ekonomidirektionen besked om 
att hyresavtalet inte förnyas och 
att Stiftelsen för Åbo Akademi 
övertar uthyrningsverksamheten 
i Domus Aboensis från och med 
1.8.2015.

Administrationen
 
Administrationskostnaderna för 
ÅAS uppgick 2014 till 80 184,96 € 
där de största enskilda kostnader-
na består av lönekostnader och 
kostnader för ekonomiförvalt-
ning. Administrationskostna-
derna har övervältrats på de olika 
enheterna.

Självtäckande fonder
 
Knoellingerska fonden förvaltade 
och hyrde ut bostaden enligt stad-
garna för fonden. Nummelins och 
Wallenius fond delade ut stipendi-
er enligt stadgarna för fonderna.

Kårhusfonden
 
Kårhusfondens avsikt är att i 
långa loppet garantera Kårhusets 
fortsatta existens. ÅAS strävar att 
placera sina medel långsiktigt på 
en låg risknivå. Investeringarna 
i bostäder har även en viktig so-
cial dimension. Utöver student-
hemmen (Tavasthem och Domus 
Aboensis) kan ÅAS i dagens läge 
erbjuda hyresbostad åt över 30 
studenter. Flera av lägenheterna 
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1.2 Åbo Akademis Stu-
dentkårs styrelse

Studentkårens styrelsesamman-
sättning kan årligen anpassas efter 
organisationens behov.

Studentkårens styrelse år 2014 har 
bestått av:

Alexander Lång, styrelseordfö-
rande
Amy Rönnberg, vice ordförande, 
intressebevakning i Vasa med un-
deransvarsområde jämlikhet
Ken Snellman, socialpolitiskt an-
svarig med underansvarsområde 
miljö
Alexander Skog, högskolepoli-
tiskt ansvarig med underansvars-
område bistånd och näringsliv 
Anna Nylund, inrikesansvarig i 
Vasa med underansvarsområde 
bistånd och näringsliv i Vasa
Carl-Erik Strandberg, inrikesan-
svarig i Åbo med underansvars-
område Marliminister.

Under året hade styrelsen 34 sty-
relsemöten.

1.3 Sekretariatet

Som ansvarsfull arbetsgivare har 
ÅAS under år 2014 värnat om sin 
personal och erbjudit utbildning. 
Under året har personalen dis-
kuterat sina arbetsuppgifter och 
uppgiftsbeskrivningar. Persona-
lens arbetsavtal har reviderats. En 
rekreationsdag har ordnats i maj 
och december. Som personalens 
arbetsskyddsfullmäktige har fung-
erat SE Monika Antikainen (man-
datperiod 1.1.2013–31.12.2014).

Under året bestod intressesektorns 
sekretariat av: generalsekreterare 
Riina Lappalainen (moderskaps-
ledig från och med 21.3.2014), 
vikarierande generalsekreterare 
Ann-Katrin Bender (från och med 
11.3.2014), högskolepolitisk ex-
pert Petra Lindblad (studieledig 
7.4.2014–31.5.2014), vikarierande 
högskolepolitisk expert Katarina 
Kiiskinen (1.4.2014–31.5.2014), 
socialpolitisk expert Monika 
Antikainen, informatör Matias 
Dahlbäck, kanslisekreterare Mar-
kus Heikkilä, verksamhetsledare 
för Havtornen Marcus Beijar 
(tjänstledig 1.11.2014–19.6.2015) 
och vikarierande verksamhets-
ledare Anna-Kajsa Blomqvist 
(1.11.2014–19.6.2015). Vid in-

ÅAS styrelsemöten hålls i regel 
som videokonferens mellan Kå-
ren i Åbo och Havtornen i Vasa.

ÅAS huvudsakliga uppgift är att 
bedriva intressebevakning. Som 
stöd för den ideella verksamheten 
kan studentkåren även bedriva 
affärsverksamhet. Intressebevak-
ningen drivs av studentkårens 
intressesektor enligt de riktlinjer 
fullmäktige godkänt. Intressesek-
torn består av studentkårens sty-
relse och sekretariat.

1.1 Inledning

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

Under det gångna året hade ÅAS 
ca 5000 medlemmar, varav ca 
3900 studerade i Åbo, ca 1000 i 
Vasa, ca 100 i Jakobstad och ca 50 
i Helsingfors. Under år 2014 har 
ÅAS haft ca 50 forskarstuderande 
som medlemmar.

1 Organisationen

ÅAS huvudsakliga uppgift är att 
bevaka sina medlemmars intres-
sen och möjligheter att studera. 
Intressebevakningsarbetet förs på 
tre nivåer; på nationellt plan, på 
de studieorter var ÅAS medlem-
mar är aktiva och inom Åbo Aka-
demi. ÅAS målsättning är att alla 
studerande ska ha likvärdiga möj-
ligheter till studier, studierelate-
rad service och studieliv. ÅAS ar-
bete ska genomsyras av jämlikhet 
och kårgemenskap. Som den enda 
svenskspråkiga studentkåren vid 
ett mångvetenskapligt universitet 
har ÅAS ett speciellt samhälleligt 
och finlandssvenskt ansvar.
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ÅAS har också aktivt deltagit i 
onsdagsmöten som har ordnats 
under ledning av prorektor Chris-
tina Nygren-Landgärds i Vasa 
varannan vecka. Under onsdags-
mötena har styrelsemedlemmar-
na och verksamhetsledaren fått 
ta del av aktuella angelägenheter 
och föra fram studentkårens syn-
punkter och kommentarer. 

tressesektorn arbetade under året 
även en marknadsföringskoor-
dinator (Vilhelm Forss), en pro-
jektsekreterare för uppdaterandet 
av Handbok för förtroendevalda 
(Heidi Hietala), en projektsekre-
terare för anordnandet av Brahe 
Ordenskapitelmöte (Emilia Jus-
lin) och en projektsekreterare ge-
mensam med de övriga studeran-
de- och studentkårerna i Åbo för 
sammanställandet av kommunal-
politiska enkäten (Sara Herpiö).

1.4 Studentkårens ekono-
mi

Under 2014 har studentkårens 
ekonomi varit stabil. Medlemsav-
giften var 106 euro för grundexa-
mensstuderande och 62 euro för 
forskarstuderande.

1.5 Kontakt med förvalt-
ningen

ÅAS styrelse och sekretariat har 
under 2014 träffat ÅA:s rektor 
Jorma Mattinen och förvaltnings-
direktör Ulla Achrén ungefär en 
gång per månad för att diskutera 
aktuella angelägenheter och för 
att föra fram studerandes åsikter.

Dessutom så fördes det en aktiv 
dialog med kansler Jarl-Thure 
Eriksson gällande aktuella hög-
skolepolitiska frågor och  ärenden 
som faller inom kanslers uppdrag 
att ha tillsyn över verksamheten 
vid ÅA.

ÅAS deltog i diskussion med CSK 
och förvaltningen vid Åbo Aka-
demi om språkcentret och dess ut-
veckling (15.10). ÅAS förde fram 
åsikter ur studerande synvinkel i 
ärendet såväl ur Åbos, Jakobstads 
och Vasas perspektiv. Förutsätt-
ningarna att studera språk på de 
olika studieorterna är för tillfället 
väldigt olika. Åbo Akademis Stu-
dentkår fortsätter att påverka för 
jämlikare möjligheter att avlägga 
språkkurser på alla studieorterna 
samt följer aktivt med i diskussio-
nen kring planerna på flexiblare 
arrangemang för språkkurser och 
med utökade möjligheter till dis-
tansstudier. Även säkrandet av 
studentrepresentantion i direk-
tionen för centret för livslångt lä-
rande dit CSK administrativt hör 
från 1.1.2015 var för ÅAS en cen-
tral fråga under året.

ÅAS halarmärken är populära 
köpobjekt på bland annat Gul-
näbbsakademierna.



22 23

bildningsplanerare Monica Ner-
drum och kvalitetskoordinator 
Ole Karlsson. Förutom att vara 
delaktig i beredningskedet gav 
ÅAS utlåtande om stadgan samt 
var i kontakt till studentrepresen-
tanterna i institutionsråden. Ar-
betet med examensstadgan fort-
satte till år 2015 eftersom den inte 
hann godkännas av styrelsen år 
2014. 

Under år 2014 inleddes även be-
redningen till ny instruktion för 
examination och bedömning för 
ÅA och ÅAS fick möjligheten att 
delta i ett tidigt skede. ÅAS lyfte 
under mötet fram behovet av att 
kunna tentera och lämna in upp-
gifter anonymt, d.v.s. med endast 
matrikelnummer utskrivet.

Inför rekryteringen av nya stude-
rande är informationen om exa-
minas innehåll och målsättningar 
centralt. ÅAS har under året lagt 
speciell vikt på att bevaka hur re-
formen av antagning, med möjlig-
het till kvotering av personer utan 
tidigare studieplats eller examen, 
framskridit nationellt. 

Systemet med flexibel studierätt 
har granskats. ÅAS har uppmunt-
rat ÅA att synliggöra möjligheter-
na till de så kallade JOO-avtalen 

för studenter. Situationen i Åbo 
och Vasa har kartlagts gällande 
avtalen med Åbo universitet och 
Vasa universitet för att ge en bild 
av nuläget och vilka alternativ 
som i praktiken är möjliga för 
ÅA:s studerande. Speciellt kom-
munikationen gällande vilka kur-
ser som kan erläggas och när det 
finns lediga platser i grupper har 
visat sig vara en stor utmaning.

Som stöd för ÅAS påverkningsar-
bete har man lagt speciell vikt på 
kontakten till medlemmarna. Stu-
dentrepresentanter i ÅA:s förvalt-
ning, ÅAS förtroendevalda och 
andra intresserade har under året 
erbjudits tillräckliga kontaktytor, 
t.ex. i form av utskott. Bland an-
nat har stora utskottet under året 
diskuterat aktuella högskolepoli-
tiska frågor så väl som på natio-
nellt och ÅA-lokalt plan. ÅAS har 
lyft fram vikten av att ÅA tydligt 
och genomskinligt informerar 
sina studerande om reformen av 
utbildningarna, vilket också har 
skett.

2.1.2 Den nya förvaltningsmo-
dellen med fyra fakulteter

ÅAS har bevakat arbetet med 
införandet av ÅA:s nya förvalt-

2.1 ÅA:s organisationsre-
form

2.1.1. Reformen av utbildning-
arna och övergången till bre-
dare kandidatutbildningar

Sedan ÅA-styrelsen 17.9.2013 
beslöt att ÅA går in för 20 utbild-
ningslinjer på kandidatnivå har 
ÅAS aktivt arbetat för välplane-
rade undervisningshelheter samt 
en samtidig utveckling av under-
visnings- och examinationsfor-
mer. I enlighet med rektors beslut 
planerade arbetsgrupper de nya 
kandidatutbildningarna, för de 
flesta ämnen en s.k. bred kandi-
datutbildning  gemensam för flera 
ämnen. Rektorsbeslutet innefat-
tade ett krav på en studentrepre-
sentant per grupp men ÅAS var 
väldigt glad över att många arbets-
gruppordförande inkluderade fle-
ra studenter i arbetet. Uppdraget i 
arbetsgrupperna var av sådan ut-
manande art att man med fördel 
kunde inkludera fler då många 
ämnen och enheter tillsammans 

2 Specialprojekt för år 2014

utformade utbildningarna.  I de 
fall ÅAS fick begrän om att utse 
studentrepresentanter till utbild-
ningslinjeplaneringsgrupperna 
utsågs sådana av ÅAS styrelse. 

Kontakt och stöd till studentre-
presentanterna i arbetsgrupperna 
för utbildningsplaneringen gavs 
hög prioritet under året med bl.a. 
ett utbildningstillfälle med lärcen-
terchef Tove Forslund och kvali-
tetskoordinator Ole Karlsson som 
experter på utbildningsplanering. 
Tillfället besöktes av ett trettiotal 
intresserade studentrepresentan-
ter även för intresserade på andra 
orter. I övrigt hölls även tät kon-
takt med studentrepresentanterna, 
bl.a. genom utsända nyhetsbrev 
gällande aktualiteter på ÅA samt 
träffar för de grupper och perso-
ner som så önskade.

ÅAS deltog i ett tidigt skede i be-
redningen av den nya examens-
stadgan för ÅA, bl.a. genom ett 
möte med direktör för forskning 
och utbildning Mats Lindfelt, ut-
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beredde strukturerna för den nya 
servicen och förvaltningsformen 
var det viktigt att göra tydliga 
verksamhetsbeskrivningar och 
lista de arbetsuppgifter t.ex. en 
studierådgivare eller egenlärare 
har. Studentkåren har under året 
arbetat aktivt med detta och ÅA 
har i mångt och mycket beaktat 
ÅAS kommentarer. Bland annat 
så har studentkåren aktivt del-
tagit i diskussionen tillsammans 
med universitetsservice angående 
studentexpeditionens öppethåll-
ningstider samt samarbetat i ge-
nomförandet av KSHJ-reformens 
andra stadie. Även behovet av 
tydligare information på engelska 
till ÅA:s internationella examens-
studerande om möjligheterna till 
handledning och rådgivning i oli-
ka frågor har starkt poängterats av 
ÅAS.

2.1.4 Utbildningslinjernas pla-
neringsgrupper

I och med de nya utbildningslin-
jernas planering, tillsattes arbets-
grupper för varje utbildningslinje. 
I samtliga grupper fanns det en 
eller flera studentrepresentan-
ter. ÅAS har under året stött stu-
dentrepresentanterna och varit i 
kontakt med dem. ÅAS kan nöjt 

konstatera att studentrepresen-
tanternas röster har hörts och be-
aktats i planeringsgrupperna.

2.2 EU-valet

Den 23.4 ordnades en EU-valsdag 
som en del av Grupp 30 000/STY-
LA-samarbetet. Programmet un-
der dagen bestod av ett EU-vals-
torg på Universitetsbacken och 
två valpaneler, en på finska och 
en på svenska. Dagen ordnades i 
främsta hand för att uppmuntra 
studerandena att använda sin 
rösträtt. Dagen var populär och 
ett stort antal studerande besökte 
de olika programpunkterna och 
valtorget.

2.3 Utvärdering av ÅAS 
intressesektors organisa-
tionsstruktur

En arbetsgrupp bestående av 
Alexander Lång, Jens Back, Emma 
Ekstrand, Ina Biström, Hans 
Henriksson, Anna Nylund och 
GS Bender tillsattes av fullmäk-
tige i oktober 2014. Gruppen har 
dessvärre inte sammanträtt under 
2014.

ningsmodell. ÅAS har sett det 
som ändamålsenligt att i något 
regelverk beskriva den ämnesan-
svariga professorns skyldighet till 
kontakt och informationsutbyte 
med alla grupper av personal och 
studerande inom enheten. ÅAS 
har deltagit i arbetet med den nya 
valinstruktionen för ÅA och har 
utrett kommande valsituationer 
i samband med uppdateringen 
av ÅAS valinstruktion för val av 
studentrepresentanter till ÅA-
förvaltningen. ÅAS har hållit god 
kontakt med de nya dekanerna 
och lyft upp sätt att frångå pro-
blem som tidigare funnits i den ti-
digare förvaltningsmodellen med 
tolv institutioner.
 
ÅAS har fäst en stor uppmärk-
samhet vid rekryteringen av stu-
dentrepresentanter till de nya 
fakultetsråden för att ha en så 
mångsidig representation som 
möjligt. Rekryteringskampanjen 
genomfördes med bl.a. den nya 
studentrepresentantportalen och 
informationstillfällen i Åbo och 
Vasa fäste uppmärksamhet vid 
såväl de nya fakultetsrådens upp-
gifter som studentrepresentant-
skap vid ett universitet i allmän-
het. Handbok för förtroendevalda 
i ÅA-förvaltningen uppdaterades, 
den slutgiltiga versionen går i 

tryck då reformen är slutförd på 
2015 sida.
 
ÅAS har deltagit aktivt i arbetet 
med förberedelserna inför ÅA:
s auditering 2015 (auditering av 
kvalitetssäkringssystemet som 
utförs av rådet för utvärdering 
av högskolor). Centralt för kva-
litetssäkringen är att rutiner och 
arbetssätt som stöder en kvali-
tetskultur blir en naturlig del av 
vardagen för ÅA:s personal och 
studerande, inte en påklistrad by-
råkratisk kontrollfunktion.

2.1.3 Den nya modellen för uni-
versitetsservice och student-
service

ÅA-förvaltningens omformning 
som ska leda till universitets-
service närmare enheterna och 
en effektiverad organisation har 
bevakats noga av ÅAS. ÅAS har 
lyft fram behovet av tydlig an-
svarsfördelning i studieservicen, 
klar information om denna samt 
lättillgängliga tjänster. Speciellt 
ansvarsfördelningen mellan stu-
dierådgivare och egenlärare har 
länge upplevts problematisk och 
situationer där studenterna inte 
får klara svar ska i framtiden und-
vikas. Redan i det skede då ÅA 
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styrelsemedlem Strandberg. Utö-
ver detta så träffade kårsstyrelsen 
flera av föreningarnas styrelser 
och andra aktiva under andra ut-
bildningstillfällen ordnade av stu-
dentkåren, samt andra studenti-
kosa evenemang.

I Vasa har föreningarna samlats 
till föreningsträffar tre gånger 
under året. Under träffarna har 
man diskuterat aktuella ärenden 
och bl.a. kommit överens om att 
använda e-postlistan som kom-
munikationsmedel för specialför-
eningarna sinsemellan. 

Under 2014 förnyades samtliga 
avtal som har att göra med an-
vändningen av utrymmena i 
Specialföreningskansliet, källa-
ren och Marlirummet i Kårhuset. 
Utöver detta så övergick man från 
att använda garantiavgifter till att 
fakturera ifall brister uppdagades 
efter användning.

Under 2014 gjordes det upp kon-
trakt mellan specialföreningarna i 
Vasa och Studentkåren för lagerut-
rymmena i Havtornen. Kontrak-
ten är giltiga i två år och bör för-
nyas 2016. På så sätt försäkrar sig 

2.4 ÅAS 95-årsjubileum

Årsfestmarskalk Lasse Mäki-Hok-
konen ledde en årsfestkommitté 
för att planera och genomföra 
ÅAS 95-årsfest. 

På själva årsfestdagen den 
21.2.2014 ordnades fantåg och 
styrelseordförande Lång höll tal 
vid Per Brahe-statyn. Festen fort-
satte med Solenn akt i Sibeliusmu-
seum med utdelning av förtjänst-
tecken och festtal. Därefter var det 
traditoinsenlig bankett och dans 
på Kåren. Nachspiel ordnades på 
Axelborg. 

På årsfesten deltog cirka 190 per-
soner.

2.5 Stöd till föreningarna i 
deras intressebevakning

2.5.1 Föreningswikin 

Under 2014 påbörjade styrelsen 
arbetet med att skapa en fören-
ingswiki till Studentkårens hem-
sida. Avsikten med att skapa en 
föreningswiki var att underlätta 
specialföreningarnas tillgång till 
information samt uppmuntra äm-
nesföreningar till intressebevak-
ning. Styrelsen lade ner tid på att 
bekanta sig med andra studeran-
de- och studentkårers motsvaran-
de wikin och bygga upp en över-
gripande struktur för ÅAS wiki. 
Arbetet med att slutföra wikin 
kommer att ske under 2015.

2.6 Föreningskontakt

“Föreningsprojektet	 genomförs	 i	
tätt	 samarbete	 med	 informations-
sektorn	 så	 att	 kommunikationen	
genom	 ÅAS	 informationskanaler	
och	 sociala	 medier	 kompletterar	
den	personliga	kontakten.”

I Åbo sköttes föreningskontakten 
i främsta hand genom personliga 
träffar och de väldigt populära in-
formationsmejlen utskickade av 
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2.9 Raine Katajamäkis 
kandidatur till FSF:s sty-
relse

Under våren meddelade kårmed-
lem Raine Katajamäki att han kan 
tänka sig att ställa upp som ÅAS 
kandidat till Finlands Studentkå-
rers Förbunds styrelse för verk-
samhetsåret. Katajamäki inkom 
med en skriftlig ansökan att bli 
nominerad av ÅAS fullmäktige 
och även så skedde på fullmäkti-
ges möte i februari, varefter om-
fattande förberedelser inleddes. 
Under processen tillsattes en ar-
bets- och stödgrupp för kandida-
turen bestående av GS Ann-Ka-
trin Bender och Mikael Lindén 
som förhandlare, Marina Sten-
bäck som stödperson. Utöver det-
ta så deltog Ina Biström, FO Da-
niel Junell, samt hela kårstyrelsen 

och sekretariatet i arbetet. Proces-
sen pågick hela året ända fram 
tills FSF:s förbundsmöte den 21–
22.11. Katajamäki deltog i flertalet 
valpaneler under året och ansågs 
vara en mycket konkurrenskraf-
tig kandidat som torde passa väl 
i FSF:s styrelse. När det väl kom 
till val på förbundsmötet så fanns 
det sedan av ÅAS opåverkbara 
orsaker varför Katajamäki inte 
blev vald, vilket var synd. Pro-
cessen däremot som helhet kan 
anses mycket lyckad och lärorik, 
samt även i sig som en profilhöj-
ning av ÅAS inom den nationella 
studenkårspolitiken. ÅAS ska i 
framtiden sträva till att synas och 
höras i FSF och sträva till att ha 
kandidater i framtiden. 

Studentkåren om att utrymmena i 
Havtornen hålls i gott skick. 

För att öka synligheten och kon-
takten till föreningarna och med-
lemmarna så följde ÅAS kårstyrel-
se specialföreningarnas exempel 
och började använda både Insta-
gram och ett eget kårstyrelsekon-
to på Twitter.

2.7 Studerande och eko-
nomi

Den 23 oktober ordnade ÅAS en 
Late Lunch-föreläsning på Café 
Gadolinia i samarbete med Ung-
Info i Åbo och Novium. Föreläs-
ningen hölls av Marthaförbundets 
ekonomirådgivare Janine Smeds. 
På föreläsningen deltog ca 30 stu-
derande.

ÅAS har under året arbetat till-
sammans med Finland Student-
kårers förbund (FSF) för att stude-
randes rätt till inkomst bibehålls 
på samma nivå. 

2.8 Kampanj för ökad an-
vändning av möjligheten 
till elektronisk tentamen

Åbo Akademis Studentkår har un-
der året fört en aktiv dialog med 
ÅA för att utveckla möjligheterna 
till elektroniska tentamen så att 
ÅA i framtiden kan erbjuda alla 
studerande en jämlik möjlighet 
till tentamensformen. 

Under året flyttade det med Åbo 
universitet gemensamma e-tents-
utrymmet från Pharmacity till det 
nybyggda Teutori på Lemmin-
käinengatan. Utrymmen utnytt-
jades flitigt av ÅA:s studerande, 
t.o.m. flitigare än av TY:s stude-
rande. Beslutet att ÅA går in för 
att delta i samarbetet för gemen-
samt e-tentssystem med de flesta 
andra universitet i landet på sikt 
var även en positiv nyhet för ÅAS 
medlemmar. I detta hänseende 
kan ÅAS lobbande för e-tent med 
universitetsförvaltningen vid ÅA 
vara lyckat. Från och med hösten 
2014 blev även möjligt att akti-
vera studerandes studiekort på 
kårkansliet i Åbo för att ta sig in i 
e-tentsutrymmet i Teutori.



30 31

Åbo Akademis Studentkår har 
under år 2014 också upprätthållit 
samarbetet mot det övriga Nor-
den. SO Lång och styrelsemedlem 
Skog deltog exempelvis i Inter-
nordiskt studentmöte 2014 i Lund 
den 24–26.11.2014.

3.1 Högskolepolitik

Under 2014 har den högskole-
politiska sektorn bestått av den 
högskolepolitiska experten Petra 
Lindblad, den vikarierande hög-
skolepolitiska experten Katariina 
Kiiskinen, styrelsens vice ordfö-
rande Amy Rönnberg samt Alex-
ander Skog styrelsemedlem med 
ansvar för högskolepolitik.

Centrala högskolepolitiska mål 
för ÅAS har under det gångna 
året varit att fortsätta bevaka för-
beredelserna inför den struktur-
reform som vid årsskiftet kom att 
tas i bruk vid Åbo Akademi. För 
studentkåren har det varit extremt 
viktigt att se till att studerande 
i framtiden erbjuds utbildning 
av hög kvalitet och smidiga stu-
dievägar. Andra centrala mål har 
varit att stöda undervisningens 
utvecklings- och kvalitetsarbete, 
trygga studenternas påverknings-

möjligheter i universitetssam-
fundet och bevaka studenternas 
rättsskydd vid reformarbetet samt 
bistå enskilda kårmedlemmar i 
rättskyddsfrågor.

ÅAS högskolepolitiska sektor har 
aktivt följt med händelser och del-
tagit i diskussion inom högskole-
politiken, såväl lokalt på alla ÅA:s 
verksamhetsorter som nationellt 
och inom Europa. ÅAS har del-
tagit i seminarier och möten gäl-
lande utbildnings- och undervis-
ningsfrågor både nationellt och 
inom ÅA. Förutom genom brev 
och uttalanden bedrivs intresse-
bevakningen långt genom person-
lig kontakt till personal och för-
troendevalda inom ÅA och med 
nationella samarbetspartners.

ÅAS ordnade i månadsskiftet 
april—maj två informationstillfäl-
len om ÅA:s strukturförändring, 
det ena i Åbo och det andra i Vasa. 
Under tillfällena fick studerande 
information om den pågående 
strukturförändringen och möj-
lighet att diskutera andra aktuella 
ärenden. Ett ärende som var ak-
tuellt under diskussionstillfället i 
Vasa var utvecklingspsykologerna 
och deras behörighet för kurato-
ryrket. Under våren 2014 gjordes 

I sin intressebevakning inom ÅA 
har ÅAS samarbetat också med 
ämnes- och fakultetsföreningarna 
samt universitetets ledning och 
personal. Under 2014 fortsatte de 
månatliga rektorsluncherna med 
kårstyrelsen, sekretariatet och 
rektor Mattinen. Kontakten till 
ÅA:s förvaltning fungerade un-
der år 2014 på ett berömligt sätt 
och sekretariatets och styrelsens 
engagemang i olika arbetsgrupper 
inom ÅA och samarbetssamfund 
har varit en viktig del av intresse-
bevakningsarbetet. 

I Åbo var ÅAS i tur att vara ord-
förande för högskolestuderandes 
kommunalpolitiska grupp, Grupp 
30 000.  En tyngdpunkt för året 
har varit i detta hänseende varit 
det nya kommunalpolitiska pro-
grammet i Åbo. Där samarbetade 
ÅAS i Grupp 30 000 med Turun 
yliopiston ylioppilaskunta, Turun 
ammattikorkeakoulun opiskelija-
kunta TUO samt med Studeran-
dekåren Novium som tillsammans 
skrev ihop det nya gemensamma 
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kommunalpolitiska programmet 
för åren 2015–2017 som publice-
ras under början av 2015.

I Vasa samarbetade ÅAS med Hög-
skolestuderandes konsortium som 
är ett nätverk bestående av ÅAS, 
Vaasan yliopiston ylioppilaskun-
ta, Vaasan ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta, Studerandekåren 
Novium, Studentföreningen vid 
Svenska Handelshögskolan i Vasa 
r.f. samt Justus rf. Detta samarbe-
te fördjupades ytterligare genom 
grundandet av den registrerade 
föreningen Opiskelijan Vaasa - 
Vasa Studerande r.f. Tanken är att 
föreningen också ska syssla med 
gemensam kommunalpolitisk på-
verkan i Vasa i framtiden.

ÅAS har aktivt följt med diskus-
sioner och utredningar på alla 
verksamhetsområden och har ut-
nyttjat alla tillfällen för att uttala 
sig och framföra sina medlem-
mars åsikter och intressen, både 
gentemot ÅA men också mot ut-
omstående aktörer. 
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3.1.2 Högskolepolitik natio-
nellt och vid Åbo Akademi

Publikationen “Drömstudent” 
som ÅAS gav ut i slutet av 2013 
har under år 2014 spridits flitigt 
inom Åbo Akademi. ÅAS styrelse 
har under många av sina träffar 
med förvaltningsorgan inom Aka-
demin haft med publikationen för 
att introducera den som motpol 
till den under 2012 utgivna “59 
förslag till smidigare studievägar 
vid Åbo Akademi”.

3.1.2.1 Svenska språkets ställ-
ning

Enligt universitetslagens 9 kap. 
76 § ska Åbo Akademi ”särskilt 
tillgodose den svenskspråkiga 
befolkningens behov av utbild-
ning och forskning samt i sin 
verksamhet beakta landets två-
språkighet”. ÅAS arbetar ständigt 
för att uppmärksamma svenska 
språkets ställning och för att be-
vaka svenskspråkiga studerandes 
intressen, så även under 2014. 
Språkfrågor lyftes fram speciellt 
till Finlands Studentkårers För-
bund, Åbo Studentbystiftelse och 
Studenthälsan.

Finlands Studentkårers Förbunds 
förbundsmöte beslöt att från och 
med 2015 erbjuda simultantolk-
ning för att möjliggöra engelsk-
språkigt deltagande i förbunds-
mötet. Därefter påpekade ÅAS 
genom en kläm att det även finns 
förbundsmedlemmar med svens-
ka som modersmål jämlikt ska 
kunna delta och göra sig förståd-
da på sitt modersmål.

3.1.2.2 Terminsavgifter och av-
giftsfri utbildning

Åbo Akademis Studentkår har ak-
tivt förespråkat avgiftsfri utbild-
ning för alla studerande, såväl fin-
ländska som utländska. Nationellt 
har det politiska trycket varit stort 
för att införa terminsavgifter för 
studerande utanför EU och ESS. 
Finlands Studentkårers Förbund 
(FSF) drev en aktiv kampanj som 
ÅAS deltog i. Under hösten skrev 
ÅAS en insändare mot termins-
avgifter, som publicerades i Hu-
vudstadsbladet och i Vasabladet, 
publiceringsdatum finns uppräk-
nade senare i verksamhetsberät-
telsen.

Den 3.12 uppmärksammades da-
gen för avgiftsfri utbildning natio-
nellt bland studerande. Åbo Aka-

det nämligen förändringar i lagen 
om en kurators behörighet.

En väldigt livlig diskussion kring 
Åbo Akademis klasslärarutbild-
ning fördes på hösten i såväl medi-
erna som internt inom Akademin. 
HE Lindblad och VO Rönnberg 
deltog på ett seminarium ordnat 
av SFP i Helsingfors om lärarut-
bildningarna i Svenskfinland och 
deras framtid.

GS Bender, SO Lång och VO 
Rönnberg deltog i ett svensksprå-
kigt högskoleseminarium ord-
nat av Helsingfors Universitet på 
Hanaholmen den 15.5.2014 “Höj 
ambitionerna”. Under tillfället dis-
kuterades högskoleutbildningens 
utveckling på svenska i Finland.

3.1.1 Fakultetsrådsval och Hal-
loped.fi

Hösten 2014 förrättades fakultets-
rådsval för att välja fakultetsråd till 
de fyra nya fakulteterna och ÅA:s 
nya grundutbildningsnämnd. Va-
len av studentrepresentanter till 
dessa sköttes av ÅAS fullmäktige 
på förslag av ÅAS valutskott efter 
intervjuer av samtliga sökande. 
Totalt söktes studentrepresen-
tanter till 22 ordinarie och 22 

suppleantplatser. Varje ordinarie 
medlem har en personlig supple-
ant. Antalet som sökte platserna 
konstateras gott, med 64 stycken 
sökande till de olika platserna.

Inför lediganslagningarna av stu-
dentrepresentantsplatser till de 
nya fakultetsråden tog ÅAS i bruk 
ansökningsportalen Halloped.fi. 
År 2012 gick ÅAS med i ett samar-
betsprojekt med 7 andra student-
kårer för att tillsammans skapa 
en virtuell ansökningsportal för 
studentrepresentanter. Förrän år 
2014 så hade studentkåren inte ta-
git i bruk portalen, den togs ibruk 
och man märkte snabbt att det 
fanns vissa brister och utveckling 
som måste göras, men i allmänhet 
så underlättade den elektroniska 
ansökan kårkansliets arbete. Det 
som även kan konstateras är det 
att halloped.fi antagligen sänkte 
på tröskeln att söka till studen-
trepresentant. Förutom små tek-
niska problem har det funnits 
stora bristfälligheter i de svensk-
språkiga förklaringarna och funk-
tionerna, detta är något som ÅAS 
framförallt har fokuserat på att 
förbättra.
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3.1.5 Undervisning

I anslutning till årsfesten i februari 
uppmärksammade ÅAS förtjänt 
akademipersonal genom den tra-
ditionsenliga ”ros istället för ris”-
kampanjen. Rosor tilldelades åt:

Akademilektor Diana Toivola, Cell-
biologi 
Universitetslärare Charlotta Sand-
berg, Centret för språk och kommu-
nikation 
Universitetslärare Linda Mannila, 
Datavetenskap 
Controller Marika Häggman, Åbo 
Akademis enhet för ekonomi 
Docent Peter Söderlund, Institutet 
för samhällsforskning 
Doktorand Nina Björkman, Religi-
onsvetenskap 
Amanuens Mary Dahlbacka, Forsk-
ning och utbildning 
Studiesekreterare Jessica Lindroos, 
Forskning och utbildning 
Amanuens Rebecca Karlsson, Forsk-
ning och utbildning 
Akademilektor Claus Stolpe, Stats-
kunskap 
Universitetslärare Marjaana Laakso-
nen, Centret för språk och kommu-
nikation

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3.1.6 FSF-träffar

Under 2014 ordnade Finland Stu-
dentkårers förbund två stycken 
träffar för den högskolepolitis-
ka sektorn. På våren deltog VO 
Rönnberg och styrelsemedlem 
Skog på träffen och på hösten del-
tog HE Lindblad, VO Rönnberg 
och styrelsemedlem Skog på träf-
fen.

Finlands Studentkårers förbund 
har under det gångna året ordnat 
sk. KOPO-skype (högskolepoli-
tik) träffar för att öka kontakten 
mellan förbundet och studentkå-
rerna mellan sektorträffarna. ÅAS 
har deltagit på dessa skypeträffar 
då det funnits möjlighet till det.

ÅAS fortsatte att stöda TAH-
DON-kampanjen, för en köns-
neutral äktenskapslag.

demis Studentkår deltog i dagen 
genom att vara aktiv i sociala me-
dier. Den avgiftsfria utbildning-
ens dag firades den 3 december 
som en virtuell demonstration. 
ÅAS deltog i demonstrationen 
genom att skapa en video. I ska-
pandet deltog IS Dahlbäck samt 
styrelsemedlemmarna Skog och 
Snellman.

3.1.3 Internationalisering

ÅAS har ständig kontakt med Åbo 
Akademis internationella enhet. 
Såväl den administrativa som den 
akademiska personalen uppskat-
tar ÅAS roll i att välkomna nya 
studerande till Finland med ett 
informationspaket om studentkå-
ren samt som stöd i att kommuni-
cera behov och önskemål från de 
internationella studenterna. Inom 
FSF diskuterades som många år 
tidigare riskerna med införandet 
terminsavgifter med tanke på ut-
bildningens jämlikhet och efter-
frågan, heminternationalisering 
för inhemska studerande samt 
behovet av att internationella stu-
derande bättre ska få kontakt till 
den finländska kulturen och ar-
betslivet.

Welcome party för nya utbytes-
studerande har ordnats som ett 
samarbetsprojekt med de övriga 
student- och studerandekårerna 
på nattklubben Börs Night Club. 
Festen ägde rum den 10.1.2014.

Förutom FSF och de lokala fören-
ingarna var som vanligt de andra 
student- och studerandekårernas 
internationellt ansvariga ÅAS vik-
tigaste samarbetspartners i plane-
ringen och utförandet av arbetet 
gällande stöd och service till in-
ternationella studerande. Styrelse-
medlem Skog deltog i FSF:s inter-
nationella träffar i Helsingfors.

3.1.4 Kvalitet

ÅAS har aktivt samarbetat med 
ÅA:s Lärcenter. VO Rönnberg, 
styrelsemedlem Skog och HE 
Lindblad träffade i början av året 
Lärcentret i sambandet med pla-
neringen av uppdaterandet av 
publikationen “Studienyckeln”. 
ÅAS har också aktivt informerat 
om och uppmuntrat studenterna 
att delta i studieklimatundersök-
ningen som utfördes på våren för 
första, tredje och femte årets stu-
derande.
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dagsvalspåverkandet. Under året 
skedde även vissa förändringar i 
studiestödssystemet. De som på-
började sina studier hösten 2014 
fick en högre studiepenning, men 
samtidigt kommer de att ha en-
bart 50 stödmånader till sitt förfo-
gande i stället för 55. 

Den så kallade tvåstegsmodel-
len i studiestödet som innebär att 
man har ett visst antal stödmåna-
der för kandidatexamen och ett 
visst för magisterexamen har visat 
sig fungera dåligt eftersom den 
leder till en hel del onödig by-
råkrati samtidigt som det för en 
del studerande betyder att de får 
problem med sin utkomst. Detta 
främst i sådana fall då en stude-
rande inte får ut kandidatexamen 
i utsatt tid. Orsakerna är varieran-
de: allt från byte av studieinrikt-
ning till att upplägget av studierna 
inte möjliggör att man blir färdig 
på utsatt tid. 

Det tidigare beslutet om index-
bindning av studiepenningen 
frystes ner i samband med mini-
regeringsförhandlingarna 2014. 
Det som är positivt är dock det 
att studerande under året fick rätt 
till att deltidsstudera på sjukdag-
penning. Denna förnyelse trädde 
i kraft fr.o.m 1.1.2015 

SE Antikainen deltog i en utbild-
ning arrangerad av Garanti-stif-
telsen 1–4.4.2014 för att kunna 
fungera som utbildad stödperson 
för studerande inom ramarna för 

“Åter på egna ben” -verksamheten.

3.2.3 Studenthälsan (SHVS)

Under 2014 var SHVS mycket på 
tapeten på grund av SOTE (So-
cial- och hälsovårdsreformen). I 
förslaget beaktades inte SHVS 
särställning, vilket gjorde att såväl 
Finlands Studentkårers Förbund 
som ÅAS aktivt jobbade för dess 
existens i nuvarande form. 

Under regeringsförhandlingarna 
togs dessutom beslut om att för-
minska SHVS hyresunderstöd, 
vilket ledde till att man måste göra 
vissa finansiella åtgärder, för att i 
framtiden också kunna se till att 
studeranden får en bra hälsovård 
vid SHVS. Detta skedde i främsta 
hand genom en höjning på 10 € av 
hälsovårdsavgiften, men också en 
höjning i besöksavgifterna. Denna 
justering träder i kraft 2015 och 
leder till en slutlig hälsovårdsav-
gift på 54 €.

Åbo Akademis Studentkår har 
under de gångna året haft en tät 

3.1.7 Utlåtanden

Under 2014 skrev ÅAS följande 
högskolepolitiska utlåtanden:

Antagning och begränsningar i stu-
dietid
Antagningsreformens andra skede
Brev till kansler gällande möjligheten 
till besvär i processen för utredning 
av misstänkt fusk vid ÅA
Brev till styrelsen gällande tiden för 
lediganslagning av uppdraget som 
rektor för ÅA
Finansieringsmodell
Instruktion för behandling av ären-
den
EduCloud-molntjänst - Utbildnings-
ministeriets materialbank för utbild-
ningsväsendet i Finland
Universitets- och yrkeshögskolela-
gen

3.2 Socialpolitik

Under 2014 har den socialpoli-
tiska sektorn bestått av den soci-
alpolitiska experten Monika Anti-
kainen, styrelsens vice ordförande 
Amy Rönnberg samt styrelsemed-
lem Ken Snellman med ansvar för 
socialpolitik.

•

•
•

•

•
•

•

•

3.2.1 FSF-träffar

FSF:s sektorträff för socialpoli-
tik ordnades på våren den 19–20 
mars. På träffen deltog SE Anti-
kainen, VO Rönnberg och styrel-
semedlem Snellman. På hösten 
ordnades sektorträffen den 27–28 
oktober. På träffen deltog SE An-
tikainen båda dagarna, medan 
styrelsemedlem Snellman endast 
deltog den 27 oktober på grund 
av blodgivningen som ordnades 
på Kåren den 28 oktober.

Den 19.9 ordnade FSF en temadag 
om socialskyddet i Helsingfors. På 
tillfället deltog SE Antikainen och 
VO Rönnberg.

Finlands Studentkårers förbund 
har under det gångna året ordnat 
s.k. SOPO-skype träffar för att 
öka kontakten mellan förbundet 
och studentkårerna mellan sek-
torträffarna. 

3.2.2 Utkomst

Under året har studerandenas 
tillräckliga utkomst diskuterats 
och mycket av arbetet kring bl.a. 
vägkartan mot basinkomst funge-
rade som förberedelser inför riks-
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synlig redan under några år är att 
antalet lediga bostäder till höstens 
inkommande gulisar minskat. 
ÅAS är också representerad i bo-
stadsstiftelserna på bägge campu-
sorterna, det vill säga TYS, VOAS 
och Lärkan. 

Inom STYLA-sammarbetet be-
sökte student- och studerandekå-
rerna bl.a. Retrodorm som Åbo 
stad tagit i bruk hösten 2012 för 
att underlätta trycket på student-
boende för utbytesstuderande. 

3.2.6 Välmående

Kurser i Första Hjälpen 1 ordna-
des i samarbete med Röda Korset. 
I Åbo ordnades kursen den 28–29 
januari samt 4–5 februari.

Studentkåren ansökte om ett sti-
pendium av Ollqvist stiftelsen för 
att ordna första hjälpen kurser i 
Vasa i samarbete med Röda kor-
set. En första hjälpen kurs kostar 
95 euro. ÅAS beviljades 900 euro 
för kurserna, vilket betydde att 
Studentkåren hade möjlighet att 
betala 60 euro av kursens pris och 
kårmedlemmarna själva betalade 
en självkostnadsandel på 35 euro. 
Den första kursen ordnades 8–
9.5.2014 och leddes av Ann-Ma-

rie Forsman. På vårens första hjäl-
pen kurs deltog 9 kårmedlemmar. 
Den andra första hjälpen kursen 
ordnades under flera datum (7.10, 
9.10, 23.10, 30.10, 3.11) och på 
tillfällena deltog 8 kårmedlemmar. 
Kursen drogs av Isabella Olli. Efter 
dessa kurser har ÅAS fortfarande 
medel att utbilda 13 kårmedlem-
mar i första hjälpen under 2015.

En spelkväll ordnades tillsam-
mans med Novium på Café Gado-
linia den 11 mars. På spelkvällen 
deltog förutom styrelsemedlem 
Snellman och Noviums dito två 
ÅA-studerande.

Den 28 oktober ordnades blod-
givning på Kåren i Åbo. Av de 73 
som anmälde sig för att ge blod 
fick 58 personer ge blod, och av 
dem gjorde 24 personer det för 
första gången.

Till studenthälsovårdens uppgif-
ter hör att granska studiemiljöns 
sundhet och säkerhet. Detta ar-
bete påbörjades både på Åbo och 
på Vasa campus under 2014. För 
Vasas del fortsätter arbetet ännu 
under 2015.

Den 3.12 arrangerade ÅAS till-
sammans med Novium en diskus-
sionkväll om psykisk ohälsa med 

kontakt med Studenthälsan och 
utbytt information och statistik 
med dem, i hälsoarbetsgruppen 
och dels genom personlig kontakt. 
ÅAS arrangerade tillsammans 
med TYY och SHVS en träff för 
lokala riksdagsledamöter den 
1.9.2015 för att föra fram oron 
över studenthälsovårdens fram-
tid och för att berätta om dess 
verksamhet. Under året har FSF 
tillsammans med SAMOK drivit 
hårt för att utvidga SHVS även 
till yrkeshögskolestuderande. 
Grundlagsutskottet ansåg det inte 
vara möjligt att införa en motsva-
rande automationsmedlemskap 
till yrkeshögskolestuderanden 
som universitetsstuderanden har. 
I universitetsstuderandenas med-
lemskap ingår också den försäk-
ringsartade hälsovårdsavgiften för 
varje studerande. Huruvida man 
kan uppbära en dylik hälsovårds-
avgift på något annat sätt återstår 
att se.

Den 4.6 ordnade Studenthälsan 
en seminarium/ fortbildning i 
Helsingfors på Allergihuset, för 
att uppmärksamma hälsofräm-
jande verksamhet bland studeran-
de. VO Rönnberg deltog på tillfäl-
let. Temat för dagen var “Voiko 
opiskelija syrjäytyän - entä sitten”. 

Fritt översatt “Kan en studerande 
bli utslagen – och vad sedan”.

3.2.4 Hälsoarbetsgrupperna i 
Åbo och Vasa

Studentkåren har i Åbo aktivt del-
tagit i Studenthälsans hälsoarbets-
grupp. ÅAS har representerats av 
SE Antikainen och styrelsemed-
lem Snellman.

ÅAS har under året också deltagit 
aktivt i hälsoarbetsgruppens ar-
bete i Vasa. Hälsoarbetsgruppen 
har under våren fungerat under 
ledning av Studenthälsans repre-
sentant Elisabeth Smedman och 
under hösten under Satu Kyntäjäs 
ledning. VO Rönnberg har i för-
sta hand deltagit på mötena.

Under hälsoarbetsgruppernas 
möten har de olika aktörerna de-
lat med sig av aktuella händelser 
för att få en bättre insyn i de an-
dras hälsogynnande verksamhet 
och projekt. 

3.2.5 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 
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sådana fall var relativt lågt. Utgå-
ende från svaren i jämlikhetsenkä-
ten ordnade ÅAS en kampanj mot 
sexuella trakasserier, som sam-
tidigt lyfte upp att ÅAS fungerar 
som trakasseriombud. Kampan-
jen gick huvudsakligen ut på att 
planscher trycktes upp och spreds 
i campusbyggnaderna i Åbo och i 
Academill i Vasa.

3.2.9 Utlåtanden

Under 2014 skrev ÅAS följande 
socialpolitiska utlåtanden:

SORA-gudien- för att skapa ett ge-
mensamt rusmedelsprogram univer-
siteten emellan
Utlåtande om förändringar i lagstift-
ningen i studiestödet
Utlåtande om FSF vägkarta mot ba-
sinkomst
Utlåtande om Studenthälsans be-
söksavgifter
Utlåtande om Studenthälsans finan-
siering

3.3 Inrikesverksamhet

3.3.1 Specialföreningar

Inom ÅAS fungerar sammanlagt 
67 specialföreningar som är verk-
samma i Åbo, Vasa och Jakobstad. 

•

•

•

•

•

Under året har Pampasmaffian r.f. 
beviljats specialföreningsstatus, 
samt så ströks ett antal icke aktiva 
föreningar.

3.3.1.1 Specialföreningar, Åbo

2014 har ÅAS haft regelbunden 
kontakt med sina specialfören-
ingar som uppgick till 67 i antalet 
efter maj månad 2014. Kontak-
ten har uppehållits med hjälp av 
diverse träffar och besök under 
månaderna februari–april då sty-
relsemedlem Strandberg person-
ligen spenderat ungefär en timme 
med de föreningar som önskat 
besök. Dessa uppgick till närmare 
20 i antal. Därefter har kontakten 
uppehållits via mail och spontana 
besök under senare delen av vå-
ren samt hösten. Utöver dessa har 
även resten av kårstyrelsen och 
specialföreningarna fört en aktiv 
och ömsesidig representation på 
varandras årsfester.
 
I december ordnade även kår-
styrelsen en glöggtillställning för 
specialföreningars styrelser, där 
närmare 30 personer ur 9 fören-
ingsstyrelser deltog.
 

ledning av Li Näse. Sammanlagt 
15 personer deltog.

3.2.7 Motion

I och med att FSF på sitt för-
bundsmöte 2013 beslöt att gå ur 
OLL, fick alla studentkårer själva 
ta ställning i frågan om huruvida 
studentkårerna på egen hand ska 
bli medlemmar i OLL. ÅAS full-
mäktige beslöt efter omröstning 
att inte ansöka om medlemskap i 
OLL.

VO Rönnberg från ÅAS deltog på 
Studerandes Idrottsförbunds sek-
torträff den 27–28.10. Under sek-
torträffen diskuterades förbunds-
mötesmaterialet.

Under tiden 15.10–15.11.2014 
ordnade ÅAS en motionskam-
panj för kårmedlemmarna i Vasa 
med namnet ”Academill rör på 
sig!” i samarbete med ÅA mo-
tion. Marknadsföringen för eve-
nemanget påbörjades två veckor 
innan startdatumet och planscher 
för evenemanget trycktes upp. I 
motionskampanjen deltog ca 100 
personer. De kårmedlemmar, ca 
50 stycken, som uppnådde ett 
visst antal motionspoäng hade 
möjlighet att få ett halarmärke. 

Målet med motionskampanjen 
var att sporra kårmedlemmar att 
idka aktivare vardagsmotion och 
övrig motionsverksamhet samt 
att bli medvetna om de befintliga 
motionsvanorna. 

I november 2014 gjordes en an-
sökan till Studenthälsan om YTE-
pengar (yhteisöllisyyden edistä-
mishanke) för att få finansiering 
för en större mer omfattande mo-
tionskampanj under 2015. Som 
kontaktperson för projektet fung-
erar SE Monika Antikainen från 
ÅAS och Martin Norrgård från 
ÅA-motion.

Den 2.12 arrangerade högsko-
lorna i Åbo tillsammans med stu-
dent- och studerandekårerna ett 
diskussionstillfälle om högskole-
motion i Calonia.

3.2.8 Jämlikhet

ÅAS genomförde i april 2014 en 
jämlikhetsenkät. Totalt svarade 
429 personer på enkäten, eller ca 
7.6 % av alla närvaroanmälda stu-
derande. I svaren kunde särskilt 
utläsas att sexuella trakasserier 
i samband med fester utgör det 
största problemet, även om anta-
let personer som rapporterat om 
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Den 7.4 ordnades en föreningsut-
bildning för specialföreningarna 
i Vasa, de flesta föreningar var re-
presenterade med ett totalt delta-
gande på 27 personer. Förenings-
utbildningen hade en betoning på 
föreningarnas ekonomi även all-
män föreningskunskap diskutera-
des. Utbildningen drogs av Jesper 
Wikström.  

3.3.3 Specialförenings- och 
projektmedel

På våren delades totalt 6000 € i 
specialföreningsmedel och 2000 € 
i projektmedel. Tyngdpunkterna 
för specialföreningsmedlen 2014 
var följande;
 

Registrering av förening
Verksamhet som gynnar studentin-
flytande vid Åbo Akademi
Evenemang som främjar kåreniter-
nas välmående och hälsa
Främjandet av sunda alkoholvanor

 
Projektmedlen 2014 baserade sig 
på följande tyngdpunkter;
 

Projekt som stärker samarbetet mel-
lan ÅAS specialföreningar
Projekt som förespråkar en öppen 
föreningskultur där alla känner sig 
välkomna och som förebygger att 
slutna cirklar uppstår inom fören-
ingen

•
•

•

•

•

•

Projekt som gynnar specialförening-
ens heraldik (föreningsband / utmär-
kelsetecken etc.)
Projekt som innebär uppdatering/
ändring/komplettering av specialför-
eningens stadgor
Registrering av föreningen.

 
Föreningarna nekades understöd 
för sitzer, fester och affärsverk-
samhet. 

3.3.4 Tutorverksamhet

Studentkåren deltog i tutorut-
bildningstillfällena som ordnades 
i Åbo och Vasa av studiebyrån 
samt internationella enheten. Vid 
samtliga tillfällen presenterades 
Studentkårens verksamhet, och 
vid utbildningen av gulnäbbstu-
torer diskuterades skapandet av 
gruppsamhörighet och gemen-
skap samt ÅAS förväntningar 
av tutorernas arbete. Träffar har 
ordnats i mindre grupper med de 
tutorer som varit intresserade av 
att bekanta sig med Kåren utöver 
tutorutbildningen. SE Antikainen 
deltog även i utbildandet av utby-
testutorerna i Åbo.

Vice ordförande Rönnberg och 
styrelsemedlem Nylund samt VL 
Beijar har under våren haft kon-
takt med utbytestutorerna i Vasa 

•

•

•

3.3.1.2 Specialföreningar, 
Vasa

Under 2014 har ÅAS haft regel-
bunden kontakt med sina special-
föreningar i Vasa och med StuBI i 
Jakobstad.

ÅAS har under året besökt Stu-
dentföreningen vid BI i Jakobstad 
för att stöda dem i föreningsverk-
samheten. STUBI har som ett stort 
ansvarsområde i sin verksamhet 
intressebevakningen av enheten 
för barnpedagogik i Jakobstad. 
Styrelsemedlemmarna och perso-
nalen har assisterat dem i intres-
sebevakningsuppgifterna.

ÅAS har ordnat två stycken ord-
förandeträffar för specialfören-
ingarna, för att diskutera aktua-
liteter. På tillfällena har ofta flera 
personer än ordförandena delta-
git, detta påvisar på en aktiv och 
engagerad föreningskultur och 
ett stort intresse för en gemensam 
föreningsarena ordnad av Stu-
dentkåren.

Som avslut på det aktiva verksam-
hetsåret ordnade ÅAS julglögg för 
specialföreningarna i Havtornen 
ca 10 personer deltog.

3.3.2 Utbildningar

ÅAS erbjöd sina specialfören-
ingar i Åbo och Vasa utbildning 
i ekonomi och allmän förenings-
verksamhet. Tanken var att skapa 
ett “rullande system” för utbild-
ningarna i föreningskunskap och 
ekonomi, så att man i framtiden 
under varje läsår antingen skulle 
erbjuda ekonomiutbildning eller 
allmän föreningskunskapsutbild-
ning.

Utbildningarna bland specialför-
eningarna var populära och upp-
skattade, eftersom personrota-
tionen i föreningarna ofta är stor 
och den tysta kunskapen om för-
eningsverksamhet inte förmedlas 
vidare.
 
I februari månad ordnades det 
en ekonomiutbildning åt fören-
ingarna. Huvudsakligen riktades 
denna utbildning till skattmästare 
och ekonomiansvariga men gläd-
jande nog deltog även allmänt 
intresserade kåreniter. Deltagar-
antalet steg upp till ungefär 20 
stycken. Utbildningen sköttes av 
Tapani Harkila som förhöll sig till 
bokföring och bokslut.
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borgsfestligheterna höll ordföran-
de för Vasa Studerande r.f. Kaisa 
Hakala (VAMOK) ett tal på finska 
och svenska. VYY:s ordförande 
Hirvonen och VO Rönnberg lade 
studentmössan på Topeliusstatyn. 

Lilla Wappen i Åbo ordnades 
30.9.2014 tillsammans med Ke-
mistklubben, Statsvetenskapliga 
Klubben och Merkantila Klubben. 
Evenemanget drog ungefär 60 
deltagare och i likasinnad fattning 
som på wappmiddagen bjöds det 
på program och sång. Vid 00-sla-
get höll SO Lång ett kortfattat tal 
varpå mössorna vändes in och ut. 
Kvällens underhållning bjöds från 

“Oncle Hector”, en orkester bestå-
ende av ÅA-studeranden.

Självständighetsdagen i Åbo på-
börjades med ett fan- och fackel-
tåget till hjältegravarna från TYY:s 
kontor och från Kåren med un-
gefär 200 deltagare. Utöver ÅAS 
och TYY deltog även Novium 
och Turun ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta (TUO). ÅAS hade 
ungefär 15 specialföreningar som 
deltog i fantåget till hjältegravar-
na. Under poliseskort nådde del-
tagarna hjältegravarna där krans-
nedläggning och tal hölls samt 
fosterländska sånger och framfö-

rande från SoHon Torwet. Efter 
arrangemanget var det bussfärd 
tillbaka till respektive studentkårs 
lokaler.

Självständighetsdagen i Vasa fira-
des med ett fackeltåg till minnet 
av veteranerna, ordnat av Vasa 
Studerande r.f. På torget höll VO 
Rönnberg studenternas tal till fos-
terlandet på svenska och Henna 
Hirvonen från VYY på finska.

3.5 Gulnäbbsverksamhet

Under introduktionsveckan 2014 
presenterade styrelsemedlem-
marna Skog och Snellman ÅAS 
verksamhet för gulnäbbarna vid 
HF & IPL, TF, Natvet & IT. SO 
Lång och styrelsemedlem Strand-
berg gjorde det samma för gul-
näbbarna vid Statsvet & Rättsvet 
och SO Lång och styrelsemedlem 
Snellman presenterade ÅAS för 
gulnäbbarna vid Handelshög-
skolan samt SE Antikainen och 
styrelsemedlem Snellman för in-
ternationella studerande vid Åbo 
Akademi i Åbo.

Under hösten 2014 presenterade 
VO Rönnberg, styrelsemedlem 
Nylund och VL Beijar ÅAS verk-

för att informera om studentkå-
rens startpaket och verksamhet. 
Under hösten har uppgiften skötts 
av VL Blomqvist.

3.4 Studenttraditioner

Under året har ÅAS stått värd för 
traditionsenliga evenemang för 
sina medlemmar för att upprätt-
hålla studentkulturen vid Åbo 
Akademi, alltid utgående från ef-
terfråga. ÅAS har antingen ord-
nat eller deltagit i arrangerandet i 
evenemangen nedan tillsammans 
med STYLA och Vasa Studerande 
r.f.

Rosettskrinning på Barkplanen i 
Åbo ordnades den 8 mars tillsam-
mans med TYY, Novium, TUO 
och ESN i Åbo.

Specialföreningsmässa i februari i 
Vasa och i april i Åbo. I Åbo del-
tog ungefär 30 specialföreningar, 
föreningar och organisationer i 
evenemanget och presenterade 
sin verksamhet, och evenemanget 
lockade till sig 200-300 besökare. 
I Vasa deltog ett tiotal föreningar 
för att presentera sin verksamhet.

Fastlagstisdag ordnades tradi-
tionsenligt i Åbo och Vasa med 
pulkatävling. I Vasa ordnades 
programmet i samarbete med 
högskolekonsortiet. Programmet 
under dagen bestod av pulkatäv-
ling, dragkamp och efterfest på 
nattklubben Fontana i Vasa. I Åbo 
anställdes Tuomas Kristola som 
projektkoordinator och handhöll 
således majoriteten av det admi-
nistrativa arbetet. I själva pulkåk-
ningen deltog ungefär 15 special-
föreningar varav en tillhörde TYY 
och en från Novium. 

Valborgsfirandet i Åbo skedde tra-
ditionsenligt uppe på Vårdberget 
tillsammans med studentkören 
Brahe Djäknar och direktsändes 
av YLE. Ett fantåg hölls likaså. 
Efter att våren hade sjungits in 
påbörjades Wappmiddagen med 
nationerna. I år stod ÅAS, Öst-
erbottniska Nationen, Åländska 
Studentlaget och Nyländska Na-
tionen för festligheterna där 170 
gäster deltog. Under kvällen ord-
nades det diverse program och 
framföranden från alla parterna 
och kvällen avrundades med mu-
sik från Axelbandet.

Programmet under Valborg i Vasa 
ordnades i samarbete med Vasa 
högskolekonsortium. Under val-
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På våren anställdes Vilhelm Forss 
som marknadsföringskoordinator 
för att ansvara för och utveckla 
ÅAS samarbete med näringslivet. 

Under hösten tillsattes en mark-
nadsföringsgrupp med syfte att 
dels stöda marknadsföringskoor-
dinatorn och dels för att utveckla 
ÅAS marknadsföring, varumärke 
och profilering. Marknadsförings-
gruppen sammanträdde 4 gånger.

Under året så utarbetades det olika 
sorter av samarbeten mellan stu-
dentkåren och aktörer i närings-
livet och andra samarbetsparter. 

4 Marknadsföring och näringsliv

För att underlätta för annonsö-
rerna testades ett koncept som 
fick namnet “Kårvän”. Konceptet 
som testas går ut på att företaget 
genom ett enda samarbetsavtal 
har möjlighet att annonsera i alla 
kommande publikationer, evene-
mang samt övriga tillfällen till ett 
förmånligare pris. Försöket ska 
utvärderas kontinuerligt samti-
digt som möjligheten till att an-
nonsera på hemsidan började ut-
redas under 2014.

Studentkårens näringslivskon-
takter var ett intressant diskus-
sionsämne på Brahe Ordenska-
pitelmötet.

samhet åt gulnäbbarna vid Åbo 
Akademi i Vasa, utbytesstuderan-
dena i Vasa samt magisterstude-
randena vid utbildningsprogram-
met för energiteknik i Vasa. Åbo 
Akademis Studentkår höll dessa 
anföranden om studentkåren och 
dess verksamhet under gulnäb-
barnas orienteringsvecka v.35.

VO Rönnberg och styrelsemed-
lem Nylund deltog på såväl stats-
vetenskapliga institutionens som 
pedagogiska fakultetens gulnäbb-
sintagning i Vasa. Studentkårens 
punkt bestod av samarbetsöv-
ningar. 

På gulnäbbsakademin den 10 sep-
tember på Kåren deltog 55 fören-
ingar eller organisationer, bland 
annat Studenthälsan, Åbo Akade-
miker och FRANK.

Under gulnäbbsakademin den 
11.9 i Vasa deltog cirka 15 fören-
ingar samt representanter från 
Studenthälsan, Centret för Livs-
långt Lärande (CLL) och FRANK 
och på kvällen ordnades en “Lär 
dig sitza”-sitz för gulnäbbarna på 
Brödfabriken. Sammanlagt deltog 
det 120 personer på sitzen. 

Gulnäbbsakademierna fortsät-
ter att vara populära bland nya 
och äldre studerande.
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Studentkårens biståndsarbete 
fortsatte traditionsenligt med en 
insamling för välgörande ända-
mål i samband med avläggande av 
kåravgift. Kårmedlemmarna hade 
möjlighet att donera till följande 
välgörande ändamål år 2014: 

• Mali: Sinsibere, DODO r.f.
Sinsibere-projektet stöder ett 
kvinnligt kooperativ, där kvin-
norna producerar nötsmör och 
odlar grönsaker. Med ekologiskt 
hållbara näringsgrenar strävar 
man efter att bromsa avskogning-
en inom projektområdet. Dodo 
har stött kvinnogrupper i Mali 
sedan år 2001. Utrikesministeriet 
har beviljat finansiering för Sinsi-
bere-projektet fram till slutet av år 
2013.

• Ndiagamar r.f.
Ndiagamar r.f. är en understöds-
förening för Ndiagamarskolan, 
som ligger i en förort till Dakar i 
Senegal. Skolan drivs inom ramen 
för ett projekt som har som mål 
att hjälpa barn från svåra ekono-

6 Miljö- och biståndsarbete

miska förhållanden att få en me-
ningsfull uppväxt med tillgång till 
utbildning och stimulerande fri-
tidsaktiviteter. Föreningen sysslar 
också med informationssprid-
ning och brobyggande verksam-
het, särskilt med inriktning på 
barn och ungdomar i Finland och 
Senegal, liksom lärare och andra 
vuxna som arbetar med dem. 

• Global Clinic
Global Clinic är ett nätverk av 
självständiga yrkesutövare som 
erbjuder småskaliga hälsovårds-
tjänster och annat stöd till pap-
perslösa utlänningar som vistas i 
Åbotrakten och andra utländska 
personer som inte har rätt till so-
cialskyddets hälsovårdstjänster i 
Finland. Alla personer som deltar 
i verksamheten jobbar frivilligt 
och får ingen lön. I nuläget finns 
över 40 frivilligarbetare. 

Den 3.9 ordnades det ett Loppis på 
Kåren. Evenemanget marknads-
fördes i samarbete med Turun 
Yliopiston Ylioppilaskunta (TYY), 

Genom ÅAS fullmäktiges beslut 
att ÅAS går ur SSI, upphörde 
ÅAS SSI-medlemskap den 30 juni. 
Detta innebar att kårmedlemmar-
na inte längre fick Studentbladet.

ÅAS styrelse gjorde bedömningen 
att ÅAS blogg på ÅA:s bloggpor-
tal inte var ett ändamålsenligt 
sätt att nå medlemmarna, varpå 
bloggverksamheten lades på is.

Under våren inleddes arbetet med 
en ny webbplats. I och med arbe-
tet införskaffades en virtuell ser-
ver från Shellit.org, samt domän-
namnet studentkaren.fi. Arbetet 
med den nya webbplatsen sköttes 
av IS Dahlbäck och styrelsemed-
lem Snellman. Webbplatsen togs i 
bruk i slutet av juni, men arbetet 
fortsätter med att utveckla webb-
platsen och bygga upp nya delar 
av webbplatsen, bl.a. Studentre-
presentantportalen.

I och med den nya webbplatsen 
omformades de två svensksprå-
kiga nyhetsbreven och de eng-

5 Information

elskspråkiga som ÅAS har skickat 
till ÅA-studerande i Åbo och 
ÅA-studerande i Vasa till ett ge-
mensamt nyhetsbrev som skickas 
ut en gång i veckan till samtliga 
studerande vid ÅA. I och med att 
det nya nyhetsbrevet skickas ut 
från ett nytt verktyg, kunde också 
utseendet på nyhetsbrevet ändras 
för att passa bättre ihop med ÅAS 
nya webbplats utseende. Förnyel-
sen av veckobreven togs positivt 
emot bland kårmedlemmarna.

Den nya hemsidan är lättare att 
hantera för både administratö-
rer och besökare.
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Turun ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta (TUO), Studeran-
dekåren Novium och Röda Korset. 
På plats fanns 46 försäljare och ca 
350 besökare. ÅAS donerade in-
täkterna från bordshyran till Röda 
Korsets Hungerdagsinsamling. 
Totalt donerade ÅAS 142,20 € 
till Hungerdagsinsamlingen den 
18–20.9.

I januari tillsatte ÅAS fullmäktige 
styrelsemedlem Snellman till ord-
förande för Miljö- och Bistånds-
utskottet. Intresset för utskottet 
bland studerande var dock svalt, 
och på utskottets första möte den 
14 mars deltog, förutom styrelse-
medlemmarna Snellman och Skog, 
endast två övriga studerande.

I oktober godkändes intressesek-
torns miljöplan och gröna guide. 
Eftersom Miljö- och Biståndsut-
skottet saknade aktiva medlem-
mar, sköttes skrivandet av styrel-
semedlem Snellman.
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Som tidigare nämnt så skedde 
mycket av samhällspåverkan i 
Åbo genom Grupp 30 000 var 
ÅAS genom SO Lång fungerade 
som ordförande. Utöver detta så 
samarbetade ÅAS med Åbo stad 
genom Ready, Study, Go Turku-
styrgruppen var SO Lång och GS 
Bender satt som ÅAS represen-
tanter. Utöver dessa regelbundet 
återkommande Grupp 30 000-
möten och RSGT-styrgruppsmö-
ten som skedde cirka en gång i 
månaden så har ÅAS aktivt del-
tagit i seminarier och workshops 
med Egentliga Finlands förbund, 
Varsinais-Suomen yrittäjät och 
dylika aktörer.

VO Rönnberg deltog i ett möte 
ordnat av Vasaregionens Utveck-
ling Ab (VASEK) för att skapa 
mera synlighet åt Vasa som stu-
diestad under Näsdagen 2014. På 
mötet deltog utöver VASEK och 
ÅAS samt andra studerande och 
studentkårer, representanter från 
staden och lokala företag. Pla-
nerna om en gemensam satsning 
genomfördes dock aldrig men 
inställningen till studerande från 
Vasa stads sida kan anses vara 
positiv. Under hösten deltog VL 
Blomqvist på en strategikväll ord-
nad av Vasa stad. ÅAS skrev ock-
så ett utlåtande om Österbottens 
Förbunds välfärdsstrategi.

ÅAS samhällspåverkan har skett 
lokalt främst skett samarbetspart-
nerna Grupp 30 000, RSGT-styr-
gruppen i Åbo och Vasa Stude-
rande r.f. i Vasa.

Samhällspåverkan gjordes även 
genom utlåtanden till Åbo stad, 
samt insändare som publicera-
des i den nationella pressen. Un-
der 2014 publicerades följande av 
ÅAS insändare:

“Hämeenkadun pyörätiestä pitää 
päättää pikimmiten” som publicera-
des i Turun Sanomat den 4.4.2014

“Studerande håller på att komma i 
kläm” som publicerades i Åbo Un-

•

•

7 Samhällspåverkan

derrättelser den 13.6.2014
“Opiskelijat jäämässä sote uudistuksen 
jalkoihin” som publicerades i Turun 
Sanomat den 15.6.2014

“Hämeenkadun pyörätiestä pitää 
päättää pikimmiten” som publicera-
des i Turun Sanomat den 4.4.2014

“Kaksikielisyys osana opiskelija-arkea” 
som publicerades i Pohjalainen den 
3.10.2014

“Gångbro för samarbete” som publi-
cerades i Vasabladet den 8.10.2014

“Hellre motion än medaljer” som 
publicerades i Vasabladet den 
17.10.2014

“Terminsavgifter innebär en förlust 
för landet” som publicerades i Vasa-
bladet den 16.11.2014

“Regeringen måste låta förnuftet seg-
ra” som publicerades i Hufvudstads-
bladet den 18.11.2014

•

•

•

•

•

•

•
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9 Utmärkelser och stipendier

Vid årsfesten den 15 februari 2014 
i Åbo delades följande förtjänst-
tecken och stipendier ut:

Brahelyra
42 Stefan Wallin

Brahevingar med lyra
110 Heidi Hietala     
111 Sari Viljanen     
112 Beata Björkvall     
113 Esbjörn Hägerstedt
114 Linda Bäckman
115 Elias Vartio
116 Matias Kallio
117 Lasse Mäki-Hokkonen

Brahevingar
543  Marika Häggman
544 Andreas Johansson
546 Anna Perälä
548 Emma Ekstrand
549 Zacharias Aarnio
551 Fredrika Åkerö
552 Martina Gardberg
553 Fredrik Hällund
554 Taika Lapintie
555 Ina Biström

556 Maria Heikkilä
557 Lotta Metsärinne

Styrelsenål
58  Ken Snellman   
59  Alexander Skog     
60  Carl-Erik Strandberg  
61  Alexander Lång  
62  Anna Nylund  
63  Amy Rönnberg

Kamratskapspris ur Jägarkapten 
Paul Wallenius Minnesfond
Aimi Hamberg
Joel Nyström

Senator Julius Nummelins Stats-
vetenskapliga pris
PM Sanja Honkanen Skoog för 
sin avhandling “Behöver	 demo-
kratin	pressfriheten?	En	studie	över	
relationen	 mellan	 pressfrihet	 och	
demokrati.”	

Till ÅAS uppgifter hör att erbjuda 
service till sina medlemmar och 
specialföreningar. Service erbjuds 
bland annat i form av medlems-
förmåner, utbildning och rådgiv-
ning. Under år 2014 har student-
kåren erbjudit följande service i 
Åbo och Vasa:

• Startpaketslagret för utbytesstu-
derande har upprätthålls i Åbo 
gemensamt av ÅAS, TYY och 
Åbo Yrkeshögskola. I Vasa har 
startpaketslagret upprätthållits i 
samarbete med studerandekåren 
Novium

• Kansliservicen i Åbo och Vasa 
har innefattat bl.a. distributionen 
av studentkortet FRANK, uthyr-
ning av kårprylar och lokaler, bil-
jettförsäljning.

• Juridisk rådgivning har erbjudits 
samtliga kårmedlemmar i sam-
arbete med de andra studentkå-
rerna i Åbo. Till juristen kan man 
kunnat vända sig med allehanda 
juridiska problem berörande be-

8 ÅAS medlemsservice

skattning, arv, boende (t.ex. hy-
resavtal), anställning (t.ex. arbets-
kontrakt) m.m.

• Studentprästen har varit anträff-
bar på kårkansliet i Åbo och i Vasa 
en gång i veckan. I Åbo gick vår 
långvarige samarbetspräst Peter 
Gustavson i pension och Mia Pusa 
fortsatte Peters goda arbete.

• Möjligheten  för kårmedlemmar 
att hyra Marlirummet i Åbo och 
Havtornen i Vasa för ett reducerat 
pris.
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SO Alexander Långs tal 
vid Per Brahes staty den 
15.2.2014 

Ärade Greve Per Brahe!
 
Ända sedan 1640 då du grundade 
den Kungliga Akademin i den 
östra rikshalvan, har Åbo varit en 
universitetsstad.

Precis som diskussionerna kring 
högskoleutbildning i Finland 
antagligen gick heta år 1640 gör 
de det i högsta grad igen i år. Vi 
står inför stora förändringar de 
kommande åren. Diskussionerna 
går antagligen inte helt i samma 
banor som år 1640, men föränd-
ringar står på agendan igen, både 
nationellt och inom vårt eget Åbo 
Akademi.

Det sägs också att tiderna föränd-
ras och vi med dem, men även 
också att det var bättre förr. Själv 
tror jag att vi studenter är väldigt 
mottagliga för förändring, vi kla-
rar helt enkelt av att anpassa oss 

10 Tal

till omständigheterna trots att 
tiden går och världen förändras. 
Som bevis på detta så står vi nu 
framför dig, studenter liksom du 
var i tiderna, med tankar på den 
utveckling som Akademin står 
inför. Idag om någonsin kan vi in-
stämma i uttrycket ”det enda som 
är konstant är förändring”. Det vi 
också skall komma ihåg är att för-
ändring innebär utveckling och 
att utveckling är vägen framåt, det 
var alltså inte alltid nödvändigtvis 
bättre förr.

Här står vi alltså nu, i år igen pre-
cis som vi gjort i 95 år, på din fö-
delsedag, i vår tid av förändring. 
Gratulerar! Årets krans bär orden 

”Qui vivra verra” – “Den som lever 
får se”.  Vad förändringarna inne-
bär får framtiden visa, qui vivra 
verra!

Under våren 2014 delades även 
följande stipendier ut:

Studentkårens forskarstipen-
dium
Till kårmedlem Raine Katajamäki 
för sin undersökning “Huruvida	
bestämmelser	 i	 Finlands	 utlän-
ningslag	 ger	 upphov	 till	 diskrimi-
nering	 av	 tredjelandsmedborgare:	
skillnaderna	 i	 studierätten	mellan	
EU-medborgare	 och	 tredjelands-
medborgare.”

Stipendium ur Magnus Karls-
sons minnesfond
Jonny Smeds 
Matias Risikko

Stipendium ur Makarna Agneta 
och Carl-Erik Olins minnes-
fond
M. Sc. Mohammad B. Khajeheian 
för sin avhandling Modification	of	
Commercial	 Poly	 Lactide	 for	 ex-
trusion	coated	food	packaging	app-
lications 4 månader à 1 800 euro;

FM Joel Nyström för sin av-
handling Keratinfilament	 som	
upprätthållare	 av	 intracellulär	
organisation	 och	 cellens	 målstyr-
ningsprocesser 12 månader á 1800 
euro.
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samhörighet. Och det är i mångt 
och mycket våra specialförening-
ar som bygger upp kårandan och 
Kårens sociala dimension ännu 
idag.
 
Det föreningslivet vid akademin 
skapar är kårgemenskap.
 
Men vad är kårgemenskap egentli-
gen? Betyder det en gemenskaps-
känsla bland dem som aktiverat 
sig inom Studentkårens olika or-
gan - sitter med i fullmäktige, är 
styrelsemedlemmar eller är med-
lemmar av något utskott? Eller är 
kårgemenskap något som uppstår 
då man umgås över fakultetsgrän-
serna?  Eller blomstrar kanske kå-
rgemenskap som bäst då en salig 
blandning studenter står i kårka-
féernas lunchkö vid tolvslaget en 
vanlig vardag?
 
I Svenska Akademins Ordlista de-
finieras ordet gemenskap, som en 
känsla av samhörighet eller nära 
förbindelse med någon eller nå-
got.
 
Bästa vänner
Kårgemenskap är allt detta, men 
också mycket mer. Känn efter 
ikväll, då ni sjunger sånger och 
njuter av gott sällskap och be-
grunda om inte det är just kårge-

menskap ni känner. Åbo – eller 
Vasabo, SF:are, MK:it eller KK:are, 
teolog eller humanist, så är vi alla 
kåreniter i grunden. Det finns en 
otrolig styrka i att vara student, 
men en ensam röst bär inte långt. 
Låt oss därför enade tala med 
styrkan av nästan 5000 studenter, 
igår, idag och i framtiden.
 
Jag vill passa på att tacka årsfest-
utskottet för deras insats i arrang-
erandet av årsfesten. Tack vare 
dem kan vi ikväll njuta av en fest 
värdig en åldrande, men livlig, 95-
åring.

Hjärtligt välkomna!

SO Alexander Långs 
tal på Vårdberget den 
30.4.2014

Ärade Studenter,

I år fyller Åbo Akademis Student-
kår 95 år. Traditionen att sjunga 
in våren här på Vårdberget är inte 
riktigt så gammal, det gjordes 
faktiskt första gången 1938, för 
76 år sedan. Det kan nog alltså i 
studentikosa mått mätt kallas för 
en långtida studenttradition som 
varje år är återkommande.

SO Alexander Långs 
välkomsttal vid Solen-
na Akten, ÅAS årsfest 
15.2.2014

Herr Kansler, herr rektor, herr 
Kurator, ärade hedersgäster, in-
bjudna gäster, kåreniter studenter, 
mina damer och herrar.
 
Varmt välkomna till Åbo Akade-
mis Studentkårs 95:e årsfest.
 
Det gläder mig att nästan 190 
Kåreniter och Kårvänner samlas 
ikväll för att fira vår 95 år gamla 
Studentkår. Alltsedan Kåren år 
1919 på Rektor Edvard Wester-
marcks initiativ grundades har vi 
märkt att Kåren har många vän-
ner. Redan i ett tidigt började Kå-
ren driva studenternas sak gente-
mot omvärlden, både ensamt och 
tillsammans med andra student-
kårer På det här sättet har man 
under årens lopp aktivt arbetat för 
att förbättra studenternas vardag. 
Som exempel på detta kan man 
nämna Finlands Studentkårers 
förbund som grundades år 1921 
av Åbo Akademis Studentkår till-
sammans med Helsingfors uni-
versitets studentkår. FSF är idag 
den mest betydelsefulla student-
intressebevakningsorganisatio-

nen i Finland. Man kan alltså med 
skäl påstå att Kårens verksamhet 
klart och tydligt påverkat den se-
nare utvecklingen i finländsk stu-
dentpolitik. Det är något vi kan 
och skall vara stolta över.
 
Kåren har idag 4924 medlemmar. 
Dessa medlemmar utgör ryggra-
den för vår verksamhet. Studen-
terna vid Åbo Akademi har alltid 
varit väldigt känd för sin aktivitet 
i föreningarna, närmare bestämt 
specialföreningarna som det i 
dagens läge över 60 stycken av, 
samtliga med olika ursprung och 
syften. Många av dessa är myck-
et aktiva och har en egen trogen 
medlemsskara. Då man läser pu-
blikationer om Kårens historia, 
uppmärksammas man ofta på 
hurudan framträdande roll spe-
cialföreningarna haft ända sedan 
den första specialföreningen, Ke-
mistklubben, grundades år 1923. 
Snabbt följdes kemisterna sedan 
av statsvetarna år 1925 och öst-
erbottningarna år 1926, då Stats-
vetenskapliga klubben respektive 
Österbottniska Nationen grunda-
des.
 
Specialföreningarna har med an-
dra ord alltid varit en drivande 
kraft inom Kåren och ytterst ak-
tiva skapare av gemenskap och 
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under en konstant, motsägelsefull 
press. Samtidigt som man skall 
försöka utbilda allt fler och snab-
bare, utökas inte anslagen för att 
kunna göra det. Hur kan man fyl-
la dessa krav, utan att något inom 
själva utbildningen och kvaliteten 
på den blir lidande? Den finska 
högskolepolitiken brister tydligt 
på denna punkt, vilket redan i sig 
är ett underligt hasardspel från 
statsmaktens sida. Den finländ-
ska högskolepolitiken drivs idag 
på allt för kort sikt, utan större 
bekymmer om vilka konsekven-
ser den kan ha för den finländska 
utbildningens framtid.

Besluten som statsmakten gjorde 
i budgetmanglingarna tidigare i 
vår skapar oro hos oss studerande 
och vi befarar att de kommer att 
ha en negativ inverkan på kvalite-
ten på vår undervisning. I budget-
manglingen beslöt man att halvera 
universitetsindexet samtidigt som 
universiteten måste konkurera 
allt hårdare om finansieringen 
från staten.  Den finländska hög-
skolepolitiken drivs idag på kort 
sikt, även om man nog gör halv-
eringen av indexet lindrigare med 
ett engångstillägg, vilket ger visst 
hopp för framtiden.

Det som också ger hopp för fram-
tiden, är att inbesparingen på 
hyresbidraget till Studenternas 
Hälsovårdsstiftelse (SHVS) halv-
erades. Detta visar att beslutsfat-
tarna insett hur viktigt det är att 
studenterna är friska och har en 
fungerande studenthälsovård.

Er nya studenter vill jag gratu-
lera för ett bra val av studieplats 
och samtidigt önska er lycka till. 
Kom ändå ihåg att studietiden är 
mycket annat än vägen till exa-
men. Delta i beslutsfattandet, ställ 
upp i fakultetsrådsval och kårval, 
aktivera er i studentkåren och 
specialföreningarna! På det viset 
blir ni aktiva medlemmar av uni-
versitetssamfundet och har möj-
ligheten att påverka er utbildning 
och framtid.

Åbo Akademi må vara ett litet 
universitet, men däri finns också 
vår styrka. Genom att jobba mål-
medvetet kan vi – studerande och 
personal tillsammans – göra Åbo 
Akademi till ett av Nordens topp-
puniversitet.

Slutligen vill jag önska studerande-
na lycka till med studierna, önska 
personalen ork och tålamod med 
de administrativa förändringar 
som ännu väntar och inspiration 

En sak som nästan traditions-
enligt varje år hotas är framtida 
generationers studenttraditioner, 
studiero och akademiska frihet. 
Hotet idag kommer från kraven 
av besparingar och ett allt större 
krav på resultat i samhället.  Vi 
studenter är nog av det förstående 
slaget, men vi skulle gärna önska 
oss långsiktiga lösningar som inte 
ändras varje år.

För att detta tal till våren inte 
endast skall bli dystert, så vill 
jag avslutningsvis uppmana alla 
studenter att göra det vi gör bäst, 
nämligen att ha det roligt och visa 
att den lysande framtiden trots 
allt är vår.

Jag vill på Åbo Akademis Student-
kårs vägnar önska er alla en trev-
lig Valborg!

SO Alexander Långs tal 
vid inskriptionshögtidlig-
heterna i Åbo och Vasa den 
3.9 och 4.9.2014

Ärade Kansler, Rektor, Prorekto-
rer, Studenter, mina Damer och 
Herrar
 

Åbo Akademi står inför ännu ett 
läsår, ett läsår med många utma-
ningar såväl för studenter som 
personal. Åbo Akademi har ända 
sedan sitt grundande 1918 haft 
som sin uppgift att erbjuda hög-
klassig utbildning på svenska. Det 
är dock oerhört viktigt att hela 
tiden utvärdera och utveckla sin 
verksamhet. Det är i en sådan 
process akademin är nu.  Proces-
sen med den nya organisations-
strukturen och de bredare kandi-
datutbildningarna är viktiga och 
en naturlig del av utvecklingen för 
framtiden.

Jag står framför er idag och ta-
lar om utveckling. Ett behov att 
utveckla Åbo Akademi som en 
helhet. Vilket är då studenternas 
ansvar i utvecklandet av univer-
sitetet? Mitt budskap till er, bästa 
studenter är: Kräv. Ifrågasätt. Bi-
dra. Tacka. Bidra helhjärtat med 
ert eget arbete, er insyn, och era 
frågor. Kräv kvalitet och tveka inte 
att göra er röst hörd. Men glöm 
inte heller att tacka då era frågor 
besvaras och krav bemöts.

En evig fråga då man diskuterar 
utveckling och förbättring är re-
surser, eller snarast avsaknaden 
av dem. Åbo Akademi, som alla 
andra universitet i Finland, lever 
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som gjort denna uppoffring för 
Finland var människor med olika 
bakgrund, även studenter. Vi kan 
inte annat än tacka för att gene-
rationer före oss värderade vårt 
lands självständighet högre än sitt 
eget liv. Vi har haft privilegiet att 
växa upp i en tid av fred. Detta 
gör dock att många tar freden och 
självständigheten för given.
 
Uppoffringarna dessa män och 
kvinnor gjorde är omöjliga för oss 
att förstå. Det vi kan se och upp-
fatta är belöningen, en belöning 
som många inte fått se. Belöning-
en är ord som idag kan verka som 
självklara, ord som frihet och de-
mokrati. Dessa ord var dock långt 
från självklara för 75 år sedan då 
skotten dånade i Mainila och vin-
terkriget inleddes.
 
Om historien har lärt oss någon-
ting borde den lärt oss att fram-
tiden alltid är oviss. Vi skall inte 
bara med ord hedra de hjältar som 
gjort det möjligt för oss att leva i 
ett fritt demokratiskt land, vi skall 
också vara beredda att om nöden 
kallar ta upp facklan som de så 
förtjänstfullt lämnat ifrån sig.
 
Det bästa vi kan göra i dessa hjäl-
tars och hjältinnors ära är att visa 
vår tacksamhet. Visa respekt mot 

de ännu levande veteranerna och 
lottorna, hantera fanan med vörd-
nad, gå i fackeltåg till hjältegra-
varna eller helt enkelt stanna upp 
en dag som denna och höja en 
skål för fosterlandet. Framförallt 
är det genom att visa stoltheten 
för att vara finländare som vi bäst 
tackar det som gjorts för att vi får 
stå här idag.
 
Jag vill önska er alla en god fort-
sättning på självständighetsdagen

Studenternas tal på själv-
ständighetsdagen på Vasa 
torg, VO Amy Rönnberg
 
Mina Damer och Herrar, bästa 
självständighetsdagsfirare,
 
Det är en stor ära för mig att på 
Finlands 97:e självständighetsdag 
få stå här och hålla studenternas 
tal. Om någon för ett år sedan sagt 
att jag skulle stå här, skulle jag ald-
rig ha trott det.
 
Men så är det med livet, det kan 
ske oförväntade vändningar. Jag 
tror knappast att de flickor och 
pojkar, män och kvinnor som 
kämpade för ett bättre liv och 
Finlands självständighet trodde 

till att höja undervisningens kva-
litet och jag hoppas på ett fortsatt 
gott samarbete med förvaltningen 
och rektorn. Med dessa ord vill jag 
önska er alla ett intressant, givan-
de och akademiskt framgångsrikt 
läsår 2014-15!

Tack!

SO Alexander Långs Lilla 
Wappen-tal på Kåren den 
30.10.2014

Ärade studenter, vänner, mina da-
mer och herrar.

För exakt fem månader sedan 
sade jag att våren är en årstid som 
representerar värme, glädje och 
framtidstro. Hösten i sin tur är 
mörkrets, regnets och skitvädrets 
tid, och då är det lätt hänt att man 
blir deprimerad. Dagarna svalnar 
och jullovet är ännu långt borta. 
Finns det då någon mening med 
livet när bara en lång och dyster 
höst står framför oss? Det är en 
tolkningsfråga. Det går nämligen 
nog att ha roligt utan mening.

Det är därför som jag är så otro-
ligt glad att så många av er har 
hittat hit till Kåren ikväll för att 

träffa sina kompisar och för att ha 
det skoj.

Jag vill å studentkårens vägnar 
tacka KK, SF, HumF och MK - för 
det är ni som har möjligtgjort den 
här festen. Ett stort tack till er!

Med dessa ord vill jag å Åbo Aka-
demis Studentkårs vägnar önska 
er en underbart berusad höst. 
Studenter, hösten är här, möss-
sorna avigt!

SO Alexander Långs tal vid 
hjältegravarna i Åbo den 
6.12.2014

Kära Åbostudenter, ärade själv-
ständighetsfirare

Idag har det förlöpt 97 år sedan 
Finland blev självständigt. Denna 
självständighet har  beprövats och 
hotats men aldrig fråntagits oss, 
och det har vi våra föregångare att 
tacka.
 
Vi har samlats här idag för att 
hedra de män och kvinnor som 
osjälviskt givit sitt liv för vad de 
betraktade som ett högre ända-
mål, för ett hem, för en identitet, 
för ett självständigt Finland. De 
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Fullmäktige
ÅAS’ fullmäktige för perioden 
1.1.2014–31.12.2015 valdes av 
kårmedlemmarna vid fullmäkti-
gevalet 28–29.10.2013.
 
Under år 2014 bestod fullmäktige 
av följande personer:
 
Fakula Vasa (7 mandat)

Westerholm Cecilia
Hällfors Christoffer 
Forsblom Christoffer
Prinsén Antonia
Strengell Erika
Lång Caroline
Bjon Carl-Axel

Suppleanter:

Honkanen Nicholas
Karlson Hanna
Brännkärr Nathalie
Smeds Jonny
Hällund Thomas
Kuusisaari Sandra
Kronholm Nina

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

11 Kårorganisationen 2014

De Rättvisa (6 mandat)

Nymark Jimmy
Englund Anna (befriad våren 2014)
Stenström Milla
Schantz Marina von
Lindberg Desiré
Back Jens

Suppleanter:

Johansson Andreas
Metsärinne Lotta 
Lindroos Peter
Nykvist Johnny
Nyman Robin
Grindgärds Matilda (LSK, Fram till 
FMG 05/14)
Victora Åktermarck (LSK, Fram till 
FMG 05/14)
Rosenström Helena (LSK)

 
LSK i Åbo (4 mandat)

Katajamäki Raine
Sunde Sonja (befriad våren 2014)
Backman Richard
Forss Lisa

Suppleanter:

Mantere Johanna
Kangas Heidi

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•

att det skulle vara deras framtid. 
Dessa personers enorma upp-
offringar är ändå någonting som 
gjort att vi i följade generationer 
har fått växa upp och leva i ett 
stabilt samhälle och en självstän-
dig nation, vilket är ovärderligt 
och ett privilegium. Medelåldern 
bland krigsveteranerna idag, 75 år 
efter vinterkrigets början, är över 
90 år. Vi studenter vill minnas 
dessa hjältar idag och har därför 
ordnat ett fackeltåg genom Vasa.
 
Samtidigt som det är viktigt att 
komma ihåg ens historia och bak-
grund, är det lika viktigt att blicka 
framåt och tänka på framtiden. 
Vem är bättre att göra det än vi 
studenter?  Vi studenter utbildas 
och bildas till nationens främsta 
drivkrafter. Vi är en stor resurs 
och har kapaciteten att utveckla 
samhället och påverka det kom-
mande. Utbildning har varit och 
är ett av de bästa sätten att trygga 
en bättre framtid.
 
Men för att vi i framtiden också 
ska kunna utveckla vårt land är 
det viktigt att se till att det finns 
tillräckliga resurser för utbildning 
och för dess utveckling. Utbild-
ningen man får en är bidragande 
faktor till den person och med-
borgare man blir. Att utvecklas 

i en akademisk miljö är någon-
ting alldeles unikt och ytterst 
värdefullt. Därför måste man se 
till att det inte är strukturerna 
utan kvalitén som styr. Vasa som 
studiestad med sina sex stycken 
högskolor är en stimulerande och 
gynnsam miljö för studerande att 
få sin utbildning i.
 
Jag vill avsluta mitt tal genom att 
läsa den sjunde versen ur Rune-
bergs Vårt land och önska er alla 
en stämningsfull och glad själv-
ständighetsdag.
 
Här är oss ljuvt, här är oss gott,
Här är oss allt beskärt;
Hur ödet kastar än vår lott.
Ett land, ett fosterland vi fått,
Vad finns på jorden mera värt
Att hållas dyrt och kärt?
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Marina Stenbäck 
Iiro Lantonen
Taika Lapintie (10.2.2014–31.3.2014)
Rolf Ahlqvist
Tommy Sandås
Nina Andersson (fr.o.m. 31.3.2014) 

 
Kårkurator

Stefan Wallin
 
Kåraller

Emilia Juslin
Erika Strengell

 
Inventerare i Åbo

Emilia Kronlund
Lotta Metsärinne
Raine Katajamäki
Emma Ekstrand 

Inventerare i Vasa
Fredrik Hällund
Carl-Axel Bjon

 
Revisor

Henry Maarala, KPMG
 
Verksamhetsgranskare                    

Anna Litonius 

Sifferrevisorer
KPMG

 
Anställda

Generalsekreterare 
Riina Lappalainen (moderskapsledig 
fr.o.m. 21.3) 
Ann-Katrin Bender (fr.o.m. 11.3)

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

Verkställande direktör för ekonomi-
sektorn 
Patrik Fellman 
Högskolepolitisk expert 
Petra Lindblad (studieledig 1.4–
31.5.2014) 
Katarina Kiiskinen (1.4–31.5.2014)
Socialpolitisk expert                                    
Monika Antikainen
Informatör                                   
Matias Dahlbäck
Kanslisekreterare                                                   
Markus Heikkilä
Verksamhetsledare för Havtornen                   
Marcus Beijar 
Anna-Kajsa Blomqvist
Marknadsföringskoordinator  
Vilhelm Forss

 
Projektanställda

Projektsekreterare för samman-
ställandet av kommunalpolitiska 
enkäten i Åbo 
Sara Herpiö
Projektsekreterare för organiseran-
det av Brahe Ordenskapitel 
Emilia Juslin
Projektsekreterare för uppdatering-
en av handbok för förtroendevalda 
Heidi Hietala

    
Kårkalenderredaktör 

IS Matias Dahlbäck
 
Chefredaktör för Errores S:tae 
Valpurgis

Jimmy Nymark

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Häggblom Fanny
Karlsson Matilda

MK-Listan (4 mandat)

Huttunen Emil
Jusélius Joakim
Lindén Mikael 
Junell Daniel

Suppleanter:

Karlsson Jeanette (till FMG 05/14)
Salo Otto
Vane-Tempest Petter (till FMG 
05/14)
Salminen Jean

Åbo Gröna Vänster (3 mandat)

Ahlö Martin
Ekstrand Emma 
Sandell Axel

Suppleanter:

Lindblom Oskar
Alajoki Kai (ÅSS)
Huttunen Jeanette (Gröna Listan)

Humanistiska listan (1 mandat)

Biström Henrika

Suppleanter:

Söderström Mikaela (LSK)

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

Fullmäktige sammanträdde till 
ett möte för att konstituera sig för 
år 2014 3.12.2013, höll sitt vår-
möte 31.3.2014 och sitt höstmöte 
2.12.2014. Därutöver samman-
trädde fullmäktige åtta gånger 
under året till fullmäktigemötet 
(10.2; 28.4; 7.10; 23.10; 11.11). 
 
Under året verkade följande per-
soner inom ÅAS organ:
 
Fullmäktiges presidium

Fullmäktigeordförande: 
Daniel Junell
Första vice ordförande: 
Emma Ekstrand
Andra vice ordförande: 
Jimmy Nymark

 
ÅAS styrelse

Styrelseordförande: 
Alexander Lång
Vice styrelseordförande: 
Amy Rönnberg
Styrelsemedlem: 
Anna Nylund
Styrelsemedlem: 
Ken Snellman
Styrelsemedlem: 
Alexander Skog
Styrelsemedlem: 
Carl-Erik Strandberg

 
Ekonomidirektionen

Matias Kallio (ordförande) fram till 
28.4.2014
Daniel Lähde (ordförande) fr.o.m 
28.4.2014

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Prisnämnd för Jägarkapten Paul 
Wallenius kamratskapspris 2014

Emilia Juslin
Fredrik Hällund
Heidi Hietala
Fanny Häggblom
Robin Nyman

 
Redaktionsråd för Vårdträdet

Ludvig Forsman (redaktör)
Otto Andersson
Gurli-Maria Gardberg
Anna Litonius (f. Juntunen)
Heidi Juslin-Sandin
Riina Forsman (f. Lappalainen)
Anna Lönnberg (f. Malmberg)
Johan Nikula
Saku Rantanen
Fia Saaristo (f. Valtonen)
Silja Borgarsdóttir Sandelin

 
Representanter på Ab Jerums 
vårbolagsstämma 31.3.2014

Marina von Schantz
Milla Stenström
Caroline Lång
Richard Backman
Emma Ekstrand
Joakim Jusélius

 
Representanter på Ab Jerums 
höstbolagsstämma 2.12.2014

Martin Ahlö
Christoffer Hällfors
Marina von Schantz
Milla Stenström
Richard Backman
Emil Huttunen

 

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Delegater på Finlands student-
kårers förbunds förbundsdagar 
21–22.11.2014

Alexander Lång                       
Daniel Junell                             
Alexander Skog                       
Amy Rönnberg                         
Ina Biström                               
Johanna Mantere                    
Ken Snellman (allmän suppleant)
Jens Back (allmän suppleant) 
Lotta Metsärinne (allmän suppleant)
Anna Nylund (allmän suppleant)
Lisa Forss (allmän suppleant)
Petra Lindblad (allmän suppleant)

 
Delegater på Svenska Studeran-
des Intresseföreningens vårmöte 
25.4.2014

Daniel Junell
Alexander Lång
Christoffer Hällfors
Emma Ekstrand
Ina Biström
Jens Back
Raine Katajamäki

Suppleanter
Martin Ahlö
Johanna Mantere
Richard Backman
Robin Nyman.

Ombud på Åbo svenska fören-
ingsråd r.f:s årsmöte 20.3.2014

Ann-Katrin Bender
 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

 Valutskott
FO Daniel Junell (ordf.)
Fakula Vasa: 
Antonia Prinsen som ordinarie och 
Christoffer Forsblom som suppleant
De Rättvisa: 
Desiré Lindberg som ordinarie och 
Robin Nyman som suppleant
LSK i Åbo: 
Johanna Mantere som ordinarie och 
Heidi Kangas som suppleant
MK-listan: 
Daniel Lähde som ordinarie och 
Mikael Lindén som suppleant (fram 
till 28.4)
MK-listan: 
Miakel Lindén som ordinarie och 
Emil Huttunen som suppleant (fr.
o.m. 28.4)
Åbo Gröna Vänster: 
Martin Ahlö som ordinarie och Axel 
Sandell som suppleant
Humanistiska listan: 
Henrika Biström som ordinarie och 
Branko Lampi som suppleant.

Årsfestmarskalk 2014
Lasse Mäki-Hokkonen

 
Årsfestutskottet 2014

Niclas Fagerlund
Desiré Lindberg
Harry Lagerroos
Fanny Häggblom 

 
Kårheraldiker 1.1.–31.12.2014

Johan Nikula
 

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

Nämnden för utdelande av Bra-
hevingarna och Brahevingar 
med lyra 1.1.–31.12.2014

Kårheraldiker Johan Nikula (ordf.)
Andreas Johansson
Emilia Juslin
Raine Katajamäki
Emma Ekstrand 

Prisnämnd för Senator Julius 
Nummelins statsvetenskapliga 
pris 1.1.–31.12.2014

Lotta Metsärinne
Emilia Juslin
Aimi Hamberg
Thomas Denk
Linnéa Henriksson

 
Nämnden för Utvecklingsfon-
den för Kåravdelningen i Vasa 
1.1.–31.12.2014

Christoffer Hällfors
Carolina Lång
Jonny Smeds

 
Nämnden för utdelande av stu-
dentkårens forskarstipendium 
2014

Emma Ekstrand
Lasse Mäki-Hokkonen
Emilia Kronlund       

                                            
Seniorernas råd 1.1.–31.12.2014

Professor emeritus Dag Anckar
Professor Olav Eklund
Professor Ulrika Wolff-Knuts

 

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•



70 71

Studenternas Hälsovårdsstif-
telses lokaldirektion i Åbo och 
Raumo 1.1.2014–31.12.2015

SE Monika Antikainen
 
TYS Delegation 1.1.2013–
31.12.2015

SE Monika Antikainen
 
TYS styrelse 1.1.2013–
31.12.2015

GS Riina Lappalainen
 
Studenternas Hälsovårdsstif-
telses lokaldirektion i Vasa 
1.1.2014–31.12.2015

VL Marcus Beijar (-> 11.6.2014)
Sandra Kuusisaari (11.6.2014–
31.12.2015)

 
Svenska Lärarhögskolans Bo-
stadsstiftelses styrelse 2014

VL Marcus Beijar
Christoffer Hällfors

 
Svenska Lärarhögskolans Bo-
stadsstiftelses delegation
31.3.2014–31.12.2016

Kajsa Karlsson
Amy Rönnberg

1.1.2013–31.12.2015
Jenna Bast
Anna Nylund

 

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

Vasa högskolekonsortiets stu-
dentgrupp 2014 (fram till grun-
dandet av Opiskelijan Vaasa - Vasa 
studerande r.f.)

Styrelsemedlem Anna Nylund

Opiskelijan Vaasa - Vasa stude-
rande r.f. styrelse 2014

Styrelsemedlem Anna Nylund

VOAS styrelse 2014
suppleant Matias Risikko

VOAS delegation 2014
Anna Nylund
suppleant Amy Rönnberg

Den 31 december 2014 hade stu-
dentkåren 5108 medlemmar.
 
Hedersmedlemmar vid liv

Mauno Koivisto
Nils Storå
Carl-Olof Tallgren
John Vikström
Håkan Andersson
Ole Norrback
Caj-Gunnar Lindström
Christer Rosengren
Johan Nikula
Rachel Nygård-Taxell
Lena Backman

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ombud på Åbolands Ungdoms-
förbund ÅUF r.f:s vårmöte 
12.4.2014

Alexander Skog
 
Ombud på Åbolands Ungdoms-
förbund ÅUF r.f:s höstmöte 
8.11.2014
Deltog ej
 
Åbo svenska föreningsråd r.f:s 
styrelse 1.1.2013–31.12.2014

Gerda Kraemer

Svenska Studerandes Intresse-
föreningens styrelse 2014 t.o.m 
30.6.2014

Matias Dahlbäck
Marina Stenbäck

 
Åbo Akademis styrelse 1.1.2014–
31.12.2015

Martina Gardberg
Raine Katajamäki

 
Examensnämnden vid Åbo Aka-
demi 1.1.2013–31.12.2015

Linda Bäckman
Matias Kallio

 
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
Sonja Sunde
Alexander Lång (10.2.2014–
31.7.2014)

Studiestödsnämnden vid Åbo 
Akademi 1.8.2014–31.7.2016

Alexander Lång
Taika Lapintie
Marina Stenbäck

Suppleanter:
Lisa Forss
Sandra Kuusisaari
Caroline Lång

Åbo Akademis studiesociala ar-
betsgrupp år 2014

SE Monika Antikainen
Styrelsemedlem Ken Snellman

 
Åbo Akademis krishanterings-
grupp 1.1.2014–31.12.2015

GS Riina Lappalainen (->20.3)
GS Ann-Katrin Bender (20.3->)

 
Studenternas Hälsovårdstif-
telsens delegation 1.1.2014–
31.12.2015

SE Monika Antikainen
 

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
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Merkantila Klubben r.f.
Nykarleby Companiet
NN vid Åbo Akademi r.f.
OL-Universities of Turku r.f.
Pampasmaffian r.f. (28.4.2014)
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.
Österbottniska Nationen vid Åbo Akademi r.f.
Östsvea vid Åbo Akademi rf

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Under år 2014 hade följande specialföreningar specialföreningsstatus 
vid ÅAS:

Akademiska spexet vid Åbo Akademi r.f 
Amerikanska Fotboll vid Åbo Akademi r.f. 
Arte r.f.
Astérix
Axels Sportklubb r.f.
Biologföreningen Dendriticum r.f.
Brahe Djäknar r.f.
Britannica vid Åbo Akademi
Datateknologerna vid Åbo Akademi r.f.
Die Kurtisanen
Druzjba
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.
Gnosis
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 TurkuUniversities – ISTU r.f.
Karitativa r.f.
Katharsis
Kemistklubben vid Åbo Akademi r.f.
Konstvetenskapliga ämnesföreningen Eikon
Kulturisten vid Åbo Akademi
Liberala Studentklubben i Åbo r.f.
Liberala Studentklubben i Vasa r.f.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 Specialföreningar
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Bokslut för Åbo Akademis
Studentkår 2014

Fullmäktige tillsatte för år 2014 
tre stycken utskott; miljö- och bi-
ståndsutskottet, Havtornsutskot-
tet och stora utskottet.

Havtornsutskottet leddes av Jonny 
Smeds och hade tre möten under 
det gångna året. Under utskotts-
möten diskuterades bland annat 
Havtornens användningsgrad och 
hur man bäst borde utveckla verk-
samheten. På möten deltog utö-
ver representanter från styrelsen 
och verksamhetsledaren också 
kårmedlemmar och specialfören-
ingsaktiva.

Stora utskottet leddes av Emma 
Ekstrand. Utskottet sammanträd-
de tre gånger under våren 2014 
men sammanträdde inte under 
hösten. 

Miljö- och biståndsutskottet led-
des av Ken Snellman och sam-
manträdde 3 gånger under året. 
Utskottet framställde en ny mil-
jöplan för ÅAS intressesektor och 
den övriga verksamheten byggde 

13 Utskott

i främsta hand på biståndsluncher 
en gång i månaden i samarbete 
med Kb Gadolinia.
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Verksamhetsberättelse för
Åbo Akademis Studentkår

2014

Verksam
ehtsberättelse för Å

bo A
kadem

is Studentkår 2014


