
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR 2015 
  
Verksamhetsidé 
Åbo Akademis Studentkår har till uppgift att vara en förenande länk för studerande 
vid Åbo Akademi samt främja deras samhälleliga, sociala, intellektuella och 
studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till de studerandes roll i 
samhället. ÅAS intressesektors verksamhet utgörs i huvudsak av tre områden: 
intressebevakning, service och medborgaraktiviteter. ÅAS strävar efter att fungera 
som en aktiv part i alla frågor som berör högskolestuderande. ÅAS bedriver även 
affärsverksamhet för att ekonomiskt stöda den ideella verksamheten samt för att 
erbjuda service för medlemmarna. I november 2015 hade ÅAS totalt 5143 
kårmedlemmar, varav 4879 grundexamensstuderande, 60 forskarstuderande och 
204 utbytesstuderande.  
 
Allmänt 
ÅAS högsta beslutande organ är kårfullmäktige. De 25 mandaten i kårfullmäktige var 
under år 2015 besatta med följande grupperingar: 
  
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 sju gånger under året. Det nyvalda fullmäktige för 
perioden 1.1.2016-31.12.2018 sammanträdde i december till konstituerande möte. 
 
Intressesektorn 
God och effektiv intressebevakning med fokus på en bättre framtid för studerande 
vid Åbo Akademi har varit intressesektorns strävan i all dess verksamhet 2015. 
  
2015 var ett innehållsrikt år för Åbo Akademis Studentkår.  Studentkåren firade 96-
års jubileum. Festligheterna gav extra glans åt året som på det nationella planet bjöd 
på många utmaningar. Under våren deltog ÅAS aktivt i Finlands studentkårers 
förbunds kampanj inför riksdagsvalet och bedrev tillsammans med övriga 
studentkårer ett aktivt intressebevakningsarbete med tanke på det kommande 
regeringsprogrammet. ÅAS bevakade också processen med social- och 
hälsovårdsreformen och motverkade förslaget om införande av terminsavgifter för 
studerande utanför EU/EES-området. Diskussionen i FSF om studerandes utkomst 
fortsatte under året och ÅAS kommenterade och bevakade detta liksom utvecklingen 
av studiestödets utformning.  
 
Året präglades starkt av Åbo Akademis övergång från tolv institutioner till fyra 
fakulteter och valet av nya studentrepresentanter till fakultetsråden, 
grundutbildningsnämnden, universitetskollegiet och ÅA:s styrelse. Som stöd till det 
arbete studentrepresentanterna utför, gav ÅAS ut en nyutgåva av Handbok för 
förtroendevalda och studentrepresentantnätverket hade regelbundna träffar. 
Akademins utrymmen diskuterades aktivt i många sammanhang. Eftersom det finns 
långtgående planer om att omforma Gadolinia till en knutpunkt för studerande, 
speciellt i kandidatskedet av studierna, har ÅAS framhållit vikten av ändamålsenliga 
utrymmen för grupparbeten och möjligheten att studera tillsammans på campus.  
 
Ett genomsyrande tema för året var Studieliv 2.0 med fokus på en inkluderande 
studiemiljö där alla känner sig välkomna. På ett konkret plan tog detta sig uttryck i 
s.k. chillkvällar som arrangerades både i Åbo och i Vasa. ÅAS lanserade dessutom en 



Föreningswiki för sina specialföreningar där det utöver föreningsspecifik info finns 
råd om tillgänglighet, gruppdynamik och förslag på aktiviteter som inte alltid kostar 
så mycket att genomföra. I samband av föreningsutbildningarna tog man under 
ledning av studenthälsans psykolog fasta på hur man ska lära känna igen signaler av 
utbrändhet och stress när man är föreningsaktiv.  
 
Under året uppdaterade ÅAS sin jämlikhetsplan och påbörjade arbetet kring 
uppdateringen av centrala styrdokument, däribland ÅAS stadgar, 
förvaltningsinstruktion (tidigare arbetsordning) och ekonomireglemente. Stadgarna 
godkändes slutligen på fullmäktiges möte 6/15. Övriga styrdokument uppdateras 
under år 2016.  
 
ÅAS tog också i bruk en ny grafisk profil. I samband av riksdagsvalet lanserade 
Finlands Studentkårers Förbund en kampanj med namnet #utbildningslöfte. ÅAS 
deltog aktivt i kampanjen och kontaktade riksdagsvalskandidater för att diskutera 
vikten av att säkerställa studenthälsovårdens ställning i sambandet av de stora 
reformerna kring social- och hälsovården, samt frågor kring studiestödet och de 
omtalade terminsavgifterna för studerande utanför EU- och EES-området. Det 
slutgiltiga regeringsprogrammet togs också av ÅAS emot med stor oro inför 
framtiden för den högre utbildningen i Finland. I december meddelade ÅA att man 
påbörjar samarbetsförhandlingar. Styrelsen höll aktivt kontakt med och träffade 
specialföreningarna och ordnade bland annat ekonomi- och första hjälp- utbildningar. 
Under året genomfördes en kårenitenkät för att höra medlemmarnas åsikt om 
studentkårens service. En marknadsföringskoordinator arbetade med att sköta 
annonsförsäljningen och marknadsföringen av studentkåren.  
  
Medlemsavgiften under läsåret 2014–2015 var 116,00 euro för 
grundexamensstuderande och 62,00 euro för forskarstuderande. Medlemsavgifterna 
uppgick år 2015 till 316 686,95 euro (exkluderande hälsovårdsavgiften om 54 
euro/grundexamensstuderande medlem). Av dessa medel har 172 240, 92  euro gått 
till löner och arvoden. 27 426,60 euro har betalats i korporationsavgifter. Som helhet 
har ÅAS intressesektor klarat ekonomin år 2015 bra. Lönekostnaderna har varit lite 
lägre än budgeterat på grund av att lön inte utbetalats några månader för HE och VL, 
vilket beror på föräldraledighet och att ingen anställts under några sommarmånader 
som VL efter att VL Blomqvist slutat och innan VL Lindqvist trätt i tjänst. 
Inbesparingar har som helhet även gjorts i administrativa kostnader. Bland dessa 
inbesparingar jämfört med år 2014 kan särskilt nämnas resekostnader (10-3730), 
bankkostnader (10-3405), kopiering (10-3440) och styrelsens projekt (10-3900). 
 
Kårstyrelsen 
 
Åbo Akademis Studentkårs styrelse bestod under året av följande medlemmar:   
 
Jens Back, styrelseordförande, underansvarsområde stadsrelationer i Åbo  from. 21.9 
Kajsa Karlsson, vice ordförande och socialpolitiskt ansvarig med 
underansvarsområde stadsrelationer i Vasa 
Alex Karlsson (fram till 16.9), högskolepolitiskt ansvarig med underansvarsområde 
stadsrelationer i Åbo 
Milla Stenström, internationellt ansvarig (16.9 framåt internationella frågor och 
högskolepolitik) med underansvarsområde miljö och bistånd 
Rasmus Lindqvist, kommunikationsansvarig med underansvarsområde motion och 
näringsliv 
Richard Backman, inrikesansvarig i Åbo med underansvarsområde Marliminister 
Tommy Räfsbäck, inrikesansvarig i Vasa med underansvarsområde jämlikhet. 
 
Styrelsen hade 39 möten under året. 

  
Personal och projektansvariga 
 
Under året bestod intressesektorns sekretariat av: vikarierande generalsekreterare 
Ann-Katrin Bender (-11.10.2015), vikarierande generalsekreterare Linda Lindholm 
(12.10.2015-), högskolepolitisk expert Petra Lindblad (-12.5.2015), vikarierande 
högskolepolitisk expert Eija Laitinen (3.8 2015- ), socialpolitisk expert Monika 
Antikainen, informatör Matias Dahlbäck, kanslisekreterare Markus Heikkilä, 
verksamhetsledare för Havtornen Anna-Kajsa Blomqvist (-19.6 2015), 
verksamhetsledare för Havtornen Jonna Lindqvist (10.8.2015-). Vid intressesektorn 
verkade under året även en marknadsföringskoordinator (Vilhelm Forss), en 
kårvalskoordinator (Alexander Skog) och två årsfestmarskalker (Aada Willberg och 
Christoffer Kaski). 
  
Ekonomisektorn 
 
Verksamheten har koncentrerats till Kafé Gadolinia Kb:s studentbespisningar, 
förvaltningen av kårfastigheterna och Kårhusfonden. Kafé Gadolinia Kb har liksom 
tidigare år också handhaft kvällsrestaurangen samt Pub Kåren. Kvällsrestaurangen 
har även under det här verksamhetsåret fått väldigt positiv respons från 
festarrangörer och vi kan stoltsera med att ha en högklassig bankettrestaurang.  
  
Kårhuset har kvällstid varit öppet från måndag till onsdag för kåreniter. 
Ekonomisektorn har understött verksamheten genom att stå för alla kostnader som 
öppethållningen medfört. 
  
Havtornen i Vasa har varit i bruk och besöks aktivt av medlemmarna i Vasa. 
Verksamheten i och uthyrningen av Havtornens utrymmen har dock inte helt uppfyllt 
förväntningarna. 
  
ÅAS helägda bolag Ab Jerum Oy har inte bedrivit verksamhet under 
räkenskapsperioden. 
  
Enligt resultaträkningen visar ÅAS en vinst på 814 584,93 €. I totalresultatet ingår 
följande enhetsresultat: 
  
                 Kårfastigheterna och Domus Aboensis         -25 920,77 € 
                 Intressesektorn                 37 914,12 € 
                 Placerade medel      802 591,58 € 
 
 
Ekonomidirektionen 
  
Ekonomidirektionen (ED) bestod från och med årsskiftet av följande medlemmar: 
ordförande ordförande Daniel Lähde, Marina Stenbäck, Alexander Skog, Rolf Ahlqvist, 
Tommy Sandås och Nina Andersson. VD Patrik Fellman fungerat som sekreterare. 
Ekonomidirektionen hade sju möten under året 2015. 
  
Personal 
  
Patrik Fellman har fungerat som verkställande direktör för ÅAS ekonomisektor, Kafé 
Gadolinia Kb och AB Jerum Oy under år 2015. 
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Revisorer 
  
Revisionen har skötts av CGR Henry Maarala med en av revisionsbyrå KPMG utsedd 
suppleant och verksamhetsgranskare Anna Litonius. Sifferrevisionen har skötts av 
revisionsbyrå KPMG. 
 
Kafé Gadolinia Kb 
  
Kafé Gadolinia Kb fortsatte att under 2015 bedriva studentbespisning i Åbo i Café 
Arken, Café Gadolinia, Café Fänriken, Café Kåren och Café Hanken. Det bland 
studerande populära ”Late Lunch”-konceptet, dvs. måltidsstödd måltidsförsäljningen 
kvällstid har fortsatt i Kafé Gadolinia.  
 
Kafé Gadolinia Kb har under året gjort målmedvetna satsningar på marknadsföring i 
sociala medier och varit en drivande kraft i ordnande av Street Food festivalen som 
gick av stapeln i september 2015. Festivalen hade ca 600 deltagare.   
 
Antalet serverade studentluncher 2011-2015: 
  
2011                2012                2013            2014                2015 
219 131           226 488         238 046           256 447  256 152 
  
Antalet sålda studentluncher hölls under år 2015 i samma storlek (256 152 sålda 
luncher) som under rekordåret 2014 (256 447 sålda luncher). För Kafé Gadolinia Kb 
har gjorts separat bokslut. Omsättningen för bolaget var under år 2015 2 029 261,56 
€. Bolaget visar en rörelsevinst på +70 563,04 och räkenskapsperiodens vinst är 
sammanlagt 144 336,91 €. Av detta resultat utgör 73 773,87 euro finansiella intäkter 
av engångsnatur. Dessa har uppstått i.o.m. att Kafé Gadolinia kb har sålt 
värdepapper för att kunna flytta placeringsverksamheten i sin helhet i ÅAS regi.  
Under verksamhetsåret har bolagsmannen ÅAS lyft gamla vinstandelar till ett värde 
av 675 550,23 € från Kafé Gadolinia Kb. 
 
 Kårfastigheterna och Domus Aboensis 
  
Inför den kommande kårhusrenoveringen har det upprättats en preliminär 
renoveringsplan som berör tidsperioden fram till studentkårens 100 års jubileum. 
Som stöd för renoveringsplanen har det i kårhuset gjorts undersökningar på bland 
annat rör och energieffektivitet, samt en enkätundersökning angående 
boendeförhållanden i Tavasthem som skickats ut till hyresgästerna. 
Ekonomidirektionen har tagit del av undersökningarnas resultat. 
 
Under året genomfördes smärre reparationer i kårhuset i Åbo. Bland annat fyra 
lägenheter har renoverats och Argentinasalen i kårhuset har restaurerats. På 
byggnaden har gjorts en avskrivning på 2 procent av restvärdet, medan 
inventariernas restvärde har avskrivits med 25 procent.   
 
I Havtornen har under året skett mindre reparationer bl.a. i vardagsrummets kök, dit 
en ny diskmaskin och spisfläkt har införskaffats. På Havtornen har man avskrivit 
byggnaden med 2 procent medan den tekniska utrustningen skrivs av med jämna 
avskrivningar under tio år. Havtornen gör ett resultat på -19 123,48 €.  
 
Efter administrationskostnader och avskrivningar gör Tavasthem ett resultat på 
-13 629,98 €. Ur den så kallade Studenthemsfonden, som förvaltas av Stiftelsen för 
Åbo Akademi, erhölls 24.700,22€ för Tavasthems reparationskostnader, en rejäl 
minskning från föregående år (32 885,15 €). 
 

I januari månad 2015 fick ekonomidirektionen besked om att hyresavtalet för Domus 
Aboensis inte förnyas och att Stiftelsen för Åbo Akademi övertar 
uthyrningsverksamheten från och med 1.8.2015. Domus gjorde ett resultat på 6 
832,69 €.  
 
Administrationen 
  
Administrationskostnaderna för ÅAS uppgick 2015 till 84 984,03 € där de största 
enskilda kostnaderna består av lönekostnader och kostnader för ekonomiförvaltning. 
Administrationskostnaderna har fördelats på de olika enheterna. 
 
Under 2015 har et nytt ekonomireglemente utarbetats för ÅAS. Ett utkast till 
ekonomireglemente har behandlats av ekonomidirektionen under hösten 2015. 
 
Självtäckande fonder 
  
Knoellingerska fonden förvaltade och hyrde ut bostaden enligt stadgarna för fonden. 
Nummelins och Wallenius fond delade ut stipendier enligt stadgarna för fonderna. 
 
Kårhusfonden och Bespisningsfonden 
  
Kårhusfondens avsikt är att i långa loppet garantera Kårhusets fortsatta existens. 
ÅAS strävar att placera sina medel långsiktigt. Investeringarna i bostäder har även 
en viktig social dimension. Utöver studenthemmet Tavasthem kan ÅAS i dagens läge 
erbjuda hyresbostad åt över 30 studenter. Flera av lägenheterna har haft 
renoveringar i samband med rörrenoveringar.  
  
På ekonomidirektionen förslag grundade ÅAS fullmäktige en fond vid namnet 
Bespisningsfonden för förvaltandet av vinstandelar som lyfts ut ur bolaget Kafé 
Gadolinia Kb. Bespisningsfonden utgör en del av det fria egna kapitalet. 
Bespisningfondens tillgångar förvaltas av Ekonomidirektionen enligt samma riktlinjer 
som gäller för Kårhusfonden. Bespisningsfondens medel kan med proposition av 
ekonomidirektionen och beslut av fullmäktige användas till att finansiera olika 
långsiktiga satsningar som gynnar ÅAS. År 2015 flyttades 90 547,94 € till 
Bespisningsfonden. 
Under 2015 har det gjorts mindre omplaceringar för att hålla sig inom 
placeringspolicyn. Ekonomidirektionen har under året kontinuerligt följt upp 
placeringsportföljens utveckling. 
  
Totalt är placeringarnas dagsvärde ca. 4,75 milj. euro, varav bostädernas dagsvärde 
är ca. 2,35 milj. euro,  och aktie- och räntefonder ca 2,4 milj. euro. 
  
Ekonomisektorns understöd till intressesektorn 
  
Ekonomisektorn har finansiellt stött intressesektorn genom delade lönekostnader för 
informationssekreteraren, kanslisekreteraren och verksamhetsledaren i Vasa. 
Dessutom har ekonomisektorn stött intressesektorn genom att understöda 
intressesektorns hyreskostnader. 
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ekonomidirektionen och beslut av fullmäktige användas till att finansiera olika 
långsiktiga satsningar som gynnar ÅAS. År 2015 flyttades 90 547,94 € till 
Bespisningsfonden. 
Under 2015 har det gjorts mindre omplaceringar för att hålla sig inom 
placeringspolicyn. Ekonomidirektionen har under året kontinuerligt följt upp 
placeringsportföljens utveckling. 
  
Totalt är placeringarnas dagsvärde ca. 4,75 milj. euro, varav bostädernas dagsvärde 
är ca. 2,35 milj. euro,  och aktie- och räntefonder ca 2,4 milj. euro. 
  
Ekonomisektorns understöd till intressesektorn 
  
Ekonomisektorn har finansiellt stött intressesektorn genom delade lönekostnader för 
informationssekreteraren, kanslisekreteraren och verksamhetsledaren i Vasa. 
Dessutom har ekonomisektorn stött intressesektorn genom att understöda 
intressesektorns hyreskostnader. 
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STYRELSENS REDOGÖRELSE 1 

FÖR VERKSAMHETEN 2015 2 

 3 

1 Organisationen 4 
 5 

ÅAS huvudsakliga uppgift är att bedriva intressebevakning. Som stöd för den ideella verksamheten kan 6 
studentkåren även bedriva affärsverksamhet. Intressebevakningen drivs av studentkårens intressesektor enligt 7 
de riktlinjer fullmäktige godkänt. Intressesektorn består av studentkårens styrelse och sekretariat. 8 

1.1 Inledning  9 
Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) är ett offentligrättsligt samfund med självstyre, lagstadgad i universitetslagen 10 
(558/2009) och lag om införande av universitetslagen (559/2009). 11 

I november 2015 hade ÅAS totalt 5143 kårmedlemmar, varav 4879 grundexamensstuderande, 60 12 
forskarstuderande och 204 utbytesstuderande. 13 

ÅAS huvudsakliga uppgift är att bevaka sina medlemmars intressen och möjligheter att studera. 14 
Intressebevakningsarbetet förs på tre nivåer; på nationellt plan, på de studieorter var ÅAS medlemmar är 15 
aktiva och inom Åbo Akademi. ÅAS målsättning är att alla studerande ska ha likvärdiga möjligheter till 16 
studier, studierelaterad service och studieliv. ÅAS arbete ska genomsyras av jämlikhet och kårgemenskap. 17 
Som den enda svenskspråkiga studentkåren vid ett mångvetenskapligt universitet har ÅAS ett speciellt 18 
samhälleligt och finlandssvenskt ansvar. 19 

1.2 Fullmäktige 20 
Den högsta beslutande makten inom ÅAS innehas av fullmäktige.  Under år 2015 sammanträdde fullmäktige 21 
sju gånger till möte. På sitt konstituerande möte i december 2014 valde fullmäktige presidiet för år 2015: 22 
fullmäktigeordförande Alexander Lång (Liberala Studerande LSK), första vice ordförande Lotta Metsärinne 23 
(De Rättvisa DRV) och andra vice ordförande Jimmy Nymark (De Rättvisa DRV). 24 

1.3 Åbo Akademis Studentkårs styrelse  25 
Studentkårens styrelsesammansättning kan årligen anpassas efter organisationens behov. Under 2015 hade 26 
ÅAS sju stycken styrelsemedlemmar fram till 16.9 var efter antalet styrelsemedlemmar var sex. 27 

 Studentkårens styrelse år 2015 har bestått av: 28 

 Jens Back, styrelseordförande, underansvarsområde stadsrelationer i Åbo (fr.o.m. 21.9) 29 
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Kajsa Karlsson, vice ordförande och socialpolitiskt ansvarig med underansvarsområde stadsrelationer i Vasa 30 

Alex Karlsson (fram till 16.9) , högskolepolitiskt ansvarig med underansvarsområde stadsrelationer i Åbo 31 

Milla Stenström, Internationellt ansvarig (16.9 framåt Internationella frågor och högskolepolitik) med 32 
underansvarsområde miljö och bistånd 33 

Rasmus Lindqvist, Kommunikationsansvarig med underansvarsområde motion och näringsliv 34 

Richard Backman, inrikesansvarig i Åbo med underansvarsområde Marliminister 35 

Tommy Räfsbäck, inrikesansvarig i Vasa med underansvarsområde jämlikhet. 36 

 Under året hade styrelsen 39 styrelsemöten. 37 

1.4 Personal  38 
Som ansvarsfull arbetsgivare har ÅAS under år 2015 värnat om sin personal och erbjudit utbildning. Under 39 
året har personalen diskuterat sina arbetsuppgifter och uppgiftsbeskrivningar. En rekreationsdag ordnades i 40 
maj för hela kansliet. Kanslipersonalen och styrelse har båda uppdaterat och godkänt ÅAS Anvisningar för 41 
hantering av rusmedelsmissbruk, Plan för tidigt ingripande och ÅAS krishanteringsplan. Som personalens 42 
arbetsskyddsfullmäktige har SE Monika Antikainen fungerat (mandatperiod 1.1.-2015-31.12.2016). 43 

Under året bestod intressesektorns personal av: Generalsekreterare Riina Forsmans vikarierande 44 
generalsekreterare Ann-Katrin Bender (fram till 12.10.2015), vikarierande generalsekreterare Linda Lindholm 45 
(från och med 12.10.2015), högskolepolitisk expert Petra Lindblad (fram till 12.5 2015), vikarierande 46 
högskolepolitisk expert Eija Laitinen (från och med 3.8.2015), socialpolitisk expert Monika Antikainen, 47 
informatör Matias Dahlbäck, kanslisekreterare Markus Heikkilä, vikarierande verksamhetsledare Anna-Kajsa 48 
Blomqvist (1.11.2014-19.6.2015) och verksamhetsledare för Havtornen Jonna Lindqvist (från och med 49 
10.8.2015). Vid intressesektorn arbetade under året även en marknadsföringskoordinator (Vilhelm Forss - 50 
23.10 2015), två årsfestmarskalker (Aada Willberg och Christoffer Kaski) och en projektkoordinator för 51 
kårvalet (Alexander Skog) och en projektkoordinator för uppdatering av ÅAS grafiska profil (Ken Snellman). 52 

1.5 Studentkårens ekonomi 53 
Under 2015 har studentkårens ekonomi varit stabil. Medlemsavgiften var 116 euro för 54 
grundexamensstuderande och 62 euro för forskarstuderande. Avgiften för grundexamensstuderande 55 
innehåller en avgift på 54 euro som går till Studenternas hälsovårdsstiftelse. 56 

1.6 Kontakt med förvaltningen 57 
Under året har styrelsen haft en regelbunden kontakt med rektor Mikko Hupa samt förvaltningsdirektör Ulla 58 
Achrén bl.a. i form av rektorsluncher en gång i månaden. Under året har styrelsen också träffat alla dekaner 59 
och vice rektorerna minst en gång var. GS Bender deltog aktivt i förnyandet av ÅA:s strategi. 60 

Styrelsemedlemmarna i Vasa har aktivt deltagit i torsdagsmöten som arrangerats av Vasarektor Göran 61 
Djupsund för personalen i huset.  På plats har även funnits andra från akademins ledning i Vasa bl.a. direktör 62 
Timo Bäckman.  63 
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2 Styrelsens- och andra projekt för år 2015 64 

2.1 Föreningswiki  65 
Under året byggdes det upp en nätportal i wikiformat, där all relevant information för specialföreningarna 66 
finns. Eftersom det tekniska och grafiska arbetet till stor del hade genomförts under 2014 handlade det 67 
återstående arbetet med föreningswikin om att skapa själva innehållet. För specialföreningarnas egna sidor på 68 
wikin har stommen skapats och föreningarna har uppmuntrats att antingen själva skapa innehållet till dem 69 
eller ta hjälp av kårkansliet. Styrelsen beslöt att inte använda det budgeterade medlen för att anställa en 70 
projektsekreterare utan istället utfördes arbetet i huvudsak av kårens socialpolitiska expert i samarbete med 71 
styrelsens kommunikationsansvariga och studentkårens informatör. Föreningswikin lanserades under hösten 72 
via studentkårens olika informationskanaler. Det informerades även om portalen under presentationerna för 73 
gulnäbbarna samt vid en utbildning för specialföreningarna. 74 

2.2 Studentkårens serverhemområde - K 75 
Användningen av ÅAS serverhemområde uppdaterades under år 2015. Arbetets syfte har varit att ta fram en 76 
tydlig och uppdaterad plan på hur området används och var olika saker sparas. Under året har VL Blomqvist 77 
utarbetat och tagit fram en plan på hur och var olika ärenden. VL har också rensat bort onödiga filer och 78 
dubletter och flyttat filer som varit fel sparade. 79 

2.3 Bildbank 80 
Under året har bildbanken kontinuerligt uppdaterats. Styrelsen har själv varit aktiv och fotograferat mycket 81 
som sparats på studentkårens serverhemområde. Informatören har också fotograferat flitigt under flera av 82 
studentkårens evenemang. Under årets större evenemang som exempelvis årsfesten, wappen och under 83 
chillkvällarna på Kåren har man anlitat en fotograf. 84 

2.4 Uppdatering av grafisk profil 85 
Det fanns ett behov av att uppdatera studentkårens grafiska profil då det bland annat hade uppdagats vissa 86 
problem med ÅAS logotyp. Styrelsen utannonserade att man sökte en projektsekreterare för uppdraget och 87 
under våren anställdes Ken Snellman. Styrelsens kommunikationsansvariga och informatör bildade 88 
tillsammans med projektsekreteraren en arbetsgrupp. Hela styrelsen och personalen involverades även i slutet 89 
av projektet för att ge sitt utlåtande.  Förslaget till nytt grafiskt utseende skickades även till Kårheraldikern för 90 
utlåtande. ÅAS nya grafiska profil kunde godkännas av styrelsen under våren och tas i bruk stegvis under 91 
sommaren och hösten. 92 

2.5 Kommunikationskanaler 93 
Det fanns ett behov att göra upp en kommunikationsplan för hur studentkåren kommunicerar externt 94 
respektive internt. Projektet var från början tänkt att endast gälla intressesektorn men fullmäktige beslöt på 95 
sitt möte 03/15 att kommunikationsplanen skulle gälla hela studentkåren.  96 

 97 
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En arbetsgrupp bestående av styrelsens kommunikationsansvarige, medlem av ekonomidirektionen 98 
Alexander Skog, informatören och VD bildades för att arbeta fram kommunikationsplanen. Fullmäktige 99 
godkände slutligen kommunikationsplanen för Åbo Akademis Studentkår på sitt möte 05/15. 100 

2.6 Materialproduktion 101 
Styrelsen beslöt att inte göra en strategi för materialproduktion då man ansåg att behovet av det inte var 102 
tillräckligt stort i relation till arbetsinsatsen och värdet av dokumentet. Studentkåren har sedan tidigare en bra 103 
och ändamålsenlig användning av tryckt material. Under året beslöt styrelsen att Gulnäbbsguiden skulle göras 104 
helt elektroniskt vilket var ett steg i att se över studentkårens materialproduktion. I framtiden är det meningen 105 
att allt mera material skall finnas elektroniskt bland annat på föreningswikin. 106 

2.7 Elektronisk ansökningsportal 107 
Under året diskuterades den elektroniska ansökningsportalen Halloped aktivt med tanke på olika 108 
förbättringsförslag och önskbara tilläggsfunktioner. Förbättringsförslagen dokumenterades för vidare 109 
åtgärder. 110 

2.8 Politiska linjepappret 111 
Styrelsen påbörjade arbetet med politiska linjepappret under hösten 2015 utgående från ikraftvarande 112 
dokument. Styrelsen konstaterade problematiken med dokumentet; informationen och ideologin i 113 
dokumentet var svår att ta del av. Därför uppstod tanken att revidera projektet till följande styrelse så, att de 114 
skulle börja arbeta med pappret från en ny synvinkel och med ett annat arbetssätt. Studentkårens fullmäktige 115 
skulle inkluderas i arbetet. Styrelsens vision på slutprodukten var att den skulle vara lätt åskådlig och att den 116 
skulle tydligt presentera Åbo Akademi Studentkårs politiska linjeringar. Styrelsen sammanställde det 117 
påbörjade arbetet och gav det till styrelsen 2016. 118 

2.9 Riksdagsval 2015 119 
Under våren arbetade Åbo Akademis Studentkåren aktivt kring utbildningsfrågor berörande riksdagsvalet. 120 
Arbetet genomfördes inom de ramar som Finlands Studentkårers Förbund lanserade. Kampanjen innebar 121 
utbildningslöften med fyra huvudteman; att studiestödet inte försvagas, Studenternas hälsovårdsstiftelse, 122 
SHVS, bevaras i Sote - reformen, att utbildningen är avgiftsfri för alla samt att man inte skulle skära ner på 123 
utbildningen.  124 

I slutet av februari deltog man i den gemensamma riksdagsvalsstarten som Finlands Studentkårers Förbund  125 
uppmanade både student- och studerandekårer att arrangera runt om i landet 25.2.2015 på sina orter. I Vasa 126 
arrangerades starten i samarbete med VYY, Vamok och Novium. ÅAS hade huvudansvaret för evenemanget. 127 
Till tillfället bjöds pressen, riksdagsvalskandidater samt studerande. Grundidén gick ut på att fotografera 128 
kandidaterna med utbildningslöften samt ge uppmärksamhet åt kampanjen på Vasa torg. På kvällen fortsatte 129 
programmet i Vasa med riksdagsvalsmingel på Olivers Inn.  130 

I Åbo arrangerades valkampanjstarten tillsammans med Novium, TYY, och TUO genom grupp 30 000 131 
samarbetet 25.2 på Åbos gågata. Öppningstal hölls av ÅAS styrelseordförande Jens Back och TYY:s 132 
styrelseordförande Mikko Mononen. De åtta största partierna var representerade med egna stånd och i den 133 
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korta panelen som hölls under dagen. Också i Åbo samlades utbildningslöften in och dessa gavs av flera 134 
riksdagsvalskandidater. Media var också på plats under tillställningen. 135 

ÅAS deltog också i FSF:s gemensamma ringrunda och ringde lokala riksdagsvalskandidater för att diskutera 136 
frågor som är viktiga för studerande. I samband med årsfesten i Vasa träffade man också stadsfullmäktiges 137 
ordförande och riksdagsvalskandidat Joakim Strand för att lyfta upp för studerande viktiga frågor.  138 

I Vasa och Åbo arrangerades även en riksdagsvalspanel som streamades på Yle Arenan. I Vasa gjordes 139 
panelen i samarbete med de svenskspråkiga student- och studerandekårerna i staden d.v.s. med Novium och 140 
Studentföreningen för Svenska Handelshögskolan i Vasa samt Yle. Yle bidrog med teknik och debattledarna 141 
Magnus Hansen och Niklas Aldén. Evenemanget i Vasa kallades Valgrillen. I Jakobstad arrangerades ett 142 
valtorg i samband med Campus Allegros jubileumsvecka 10.2.2015.  143 

I Åbo hade man en arbetsgrupp för planeringen och genomförandet av panelen. I arbetsgruppen ingick 144 
följande personer från specialföreningarna och studentkåren: 145 

Jens Back, ÅAS 146 

Erika Degerman, Merkantila Klubben 147 

Pietari Lehtinen, Kemistklubben 148 

Kim Kronlund, SF-klubben 149 

Branko Lampi, Humanistiska Föreningen 150 

Daniela Karlsson, Stadga 151 

Valpanelen arrangerades 25.3 på Kåren. SO Back höll ett välkomsttal innan panelen började. Panelen 152 
modererades av Svenka YLE:s Frida Lindholm. I panelen deltog följande partier med en reprensentant: SFP, 153 
Centern, KD, De Gröna, SDP och VF. Panelen var mycket välbesökt av kåreniter och Novia studerande och 154 
streamades på YLE:s websidor.  155 

Just före riksdagsvalet ville man ytterligare lyfta upp frågan om studenthälsans tryggade framtid. I Vasa 156 
arrangerade man i samarbete med VYY och studenthälsan ett besök till Studenthälsans mottagning dit man 157 
bjöd in representanter från varje parti för att ha möjlighet att presentera studenthälsans fungerande 158 
verksamhet samt diskutera dess framtid med kommande beslutsfattare.  159 

2.10 Studieliv 2.0  160 
Ett av de genomsyrande teman för året harvarit Studieliv 2.0 med fokus på en inkluderande studiemiljö där 161 
alla känner sig välkomna. På ett konkret plan tog detta uttryck i chillkvällar som arrangerades både i Åbo och i 162 
Vasa. I Åbo låg betoningen på livemusik och ÅAS erbjöd via chillkävllarna en estrad till sina medlemmar att 163 
uppträda på Kåren.  164 

Yle uppmärksammade Studieliv 2.0 även i samband av valborgssändningen där Oscar Nyman från SF-165 
klubben och SE Antikainen från ÅAS berättade om idéen bakom projektet och vad arbetet kring dessa frågor 166 
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Valpanelen arrangerades 25.3 på Kåren. SO Back höll ett välkomsttal innan panelen började. Panelen 152 
modererades av Svenka YLE:s Frida Lindholm. I panelen deltog följande partier med en reprensentant: SFP, 153 
Centern, KD, De Gröna, SDP och VF. Panelen var mycket välbesökt av kåreniter och Novia studerande och 154 
streamades på YLE:s websidor.  155 

Just före riksdagsvalet ville man ytterligare lyfta upp frågan om studenthälsans tryggade framtid. I Vasa 156 
arrangerade man i samarbete med VYY och studenthälsan ett besök till Studenthälsans mottagning dit man 157 
bjöd in representanter från varje parti för att ha möjlighet att presentera studenthälsans fungerande 158 
verksamhet samt diskutera dess framtid med kommande beslutsfattare.  159 

2.10 Studieliv 2.0  160 
Ett av de genomsyrande teman för året harvarit Studieliv 2.0 med fokus på en inkluderande studiemiljö där 161 
alla känner sig välkomna. På ett konkret plan tog detta uttryck i chillkvällar som arrangerades både i Åbo och i 162 
Vasa. I Åbo låg betoningen på livemusik och ÅAS erbjöd via chillkävllarna en estrad till sina medlemmar att 163 
uppträda på Kåren.  164 

Yle uppmärksammade Studieliv 2.0 även i samband av valborgssändningen där Oscar Nyman från SF-165 
klubben och SE Antikainen från ÅAS berättade om idéen bakom projektet och vad arbetet kring dessa frågor 166 
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i praktiken innebär. I samband av föreningswikin har ÅAS också velat ge sina specialföreningar och tutorer 167 
råd om tillgänglighet, gruppdynamik och förslag på aktiviteter som inte alltid kostar så mycket att genomföra. 168 

2.11 Studentrepresentantnätverket 169 
Under våren arbetade styrelsemedlem Alex Karlsson och högskolepolitiska experten Petra Lindblad med 170 
studentrepresentantsnätverket. Efter sommaren ansvarade styrelsemedlem Milla Stenström och 171 
högskolepolitiska expertens vikarie Eija Laitinen för projektet. 172 

I och med ÅA:s senaste reform såg man möjligheten att skapa ett studentrepresetantsnätverk. Till nätverket 173 
hör t.ex. studentrepresentanterna från universitetskollegiet, ÅA:s styrelse, grundutbildningsnämnden och 174 
fakultetsråden. Syftet med projektet var att studentkåren skulle skapa en plattform för representanterna och 175 
stå till med stöd och expertis. 176 

Tidigt på våren ordnade ÅAS en middag för de nyvalda studentrepresentanterna. Under middagen 177 
presenterades bland annat den uppdaterade versionen av “Handbok för förtroendevalda”. I början av 178 
höstterminen ordnades det även en utbildning för studentrepresentanterna. Programmet bestod av en 179 
presentation om auditeringen och utbildning i strategi- och budgetarbete, dessutom presenterade ÅA:s 180 
studentrepresentants styrelsemedlemmar sig.  181 

Under hösten började man med lunchträffar för de högskolepolitiskt ansvariga styrelsemedlemmarna från 182 
specialföreningarnas styrelser. Lunchgruppen träffades en gång i månaden och diskuterade varierande teman. 183 
En större informationsträff för alla studentrepresentanter ordnades i september. 184 

Det grundades flera Facebook-grupper för att upprätthålla kontakten mellan studentrepresentanterna och 185 
studentkåren. 186 

2.12 Fullmäktigeval 187 
Under hösten arrangerades ÅAS fullmäktigeval det vill säga kårvalet. ÅAS fullmäktige valde på sitt möte 4/15 188 
kårvalsnämnden. Valdagarna var 3–4.11.2015. Som under tidigare kårval arrangerades röstningen helt och 189 
hållet elektroniskt. Som valföreningar godkändes sex stycken föreningar med sammanlagt 49 kandidater. En 190 
valföreningsansökan förkastades på grund av bristfälliga uppgifter. Röstningsprocenten var 24,9 %. 191 

Mandaten fördelades enligt följande: 192 

De Rättvisa (DRV): 8 193 

MK-listan (MK-L): 5 194 

LSK i Åbo (LSK): 5 195 

LSK i Vasa (LSKV): 4 196 

Åbo Gröna Vänster (ÅGV): 2 197 

Socialdemokratiska studerande (ÅSS): 1 198 

ÅGV och ÅSS var i valförbund. LSK och LSKV var också i valförbund. 199 
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2.13 Studentkårens styrdokument 200 
Fullmäktige tillsatte på sitt möte 3/15 en stadgeändringsgrupp för att grundligt gå igenom och revidera ÅAS 201 
stadgar och övriga gällande styrdokument. Arbetet inleddes under våren och fotsatte under hösten. ÅAS nya 202 
stadgar godkändes för andra gången under fullmäktiges möte 6/15. De övriga styrdokumenten behandlas år 203 
2016. 204 

2.14 Jämlikhetsplanen 205 
Den 1.1.2015 trädde den nya diskrimineringslagen (1325/2014) i kraft. Lagen ersatte den tidigare lagen om 206 
likabehandling. Samtidigt trädde också andra ändringar i lagstiftningen i kraft, däribland i lagen om 207 
jämställdhet mellan kvinnor och män (1329/2014). De som berörs av lagarna ska före 1.1.2017 utarbeta de 208 
planer som dessa lagar kräver. ÅAS har tagit i beaktande de nya kraven om att bl.a. förebygga diskriminering 209 
på grund av könsidentitet eller könsuttryck i sin uppdatering av ÅAS jämlikhetsplan. Den uppdaterade planen 210 
används som riktlinje i den kontinuerliga verksamheten. 211 

2.15 Kursutvärdering  212 
Studentkåren diskuterade kursutvärdering på Åbo Akademi med bl.a. vicerektor Nygren-Landgärds. 213 
Kursutvärdering med gemensamma grundfrågor kommer att tas i bruk vid Åbo Akademis samtliga kurser 214 
under år 2016. 215 

2.16 Den finlandssvenska högskolekontakten 216 
Styrelsen fick i uppgift av fullmäktige att arrangera en gemensam träff för alla finlandssvenska student - och 217 
studerandekårer under året. Av tidtabellsskäl överflyttades projektet till år 2016.   218 

2.17 Utvärdering av ÅAS intressesektors organisationsstruktur  219 
På fullmäktiges möte 5/14 tillsattes en arbetsgrupp för att i enlighet med verksamhetsplanen för år 2014 se 220 
över ÅAS intressesektors organisationsstruktur och speciellt väga för och nackdelarna med en beslutsstyrelse.  221 

Till fullmäktiges möte 4/15 kom arbetsgruppen med sin rapport där arbetsgruppen konstaterar att ÅAS 222 
intressesektors nuvarande organisationsstruktur är den mest ändamålsenliga för att säkra en långsiktig, 223 
studentbaserad och mångsidig intressebevakning. Arbetsgruppen kom också med idéer om hur 224 
styrelserekryteringen i framtiden skulle kunna göras smidigare. 225 

2.18 ÅAS årsfest  226 
21.2.2015 ordnades ÅAS 96:e årsfest i Vasa vid Academill. 227 

Årsfesten var mycket välordnad av marskalk Sofia Jusslin och årsfestkommittén, praktiskt såväl som 228 
ekonomiskt. 183 personer deltog i tillställningen. Solennakt med festtal och utdelning av förtjänsttecken hölls 229 
i Akademisalen. Banketten och den akademiska dansen hölls i Mediacity vid Academill.  230 

3 Intressebevakning och samhällspåverkan 231 
Under året har ÅAS aktivt deltagit i samhällsdebatten både kommunalt och nationellt. De största insatserna 232 
gjordes i samband med riksdagsvalet på våren, men arbetet har pågått hela året. Den stora frågan har varit 233 
nedskärningarna i utbildningen, som ÅAS har aktivt tagit ställning i. Under våren och tidig höst handlade 234 
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samhällsdebatten mycket om nedskärningarna i allmänhet samt studenthälsan, medan man på hösten aktivt 235 
fokuserade på den avgiftsfria utbildningen och terminsavgifterna för internationella examensstuderande som 236 
kommer utanför EU och ETA området. I detta sammanhang deltog styrelsens internationellt ansvariga Milla 237 
Stenström i Yles OBS - debatt.  238 

Inom intressebevakningen har ÅAS samarbetat med ämnes- och fakultetsföreningarna samt universitetets 239 
ledning och personal. Under 2015 fortsatte de månatliga rektorsluncherna med kårstyrelsen, kårpersonalen, 240 
rektor och förvaltningsdirektören. Kontakten till ÅA:s förvaltning fungerade under år 2015 bra. Även 241 
kårpersonalens och styrelsens engagemang i olika arbetsgrupper inom ÅA och samarbetssamfund har varit en 242 
viktig del av intressebevakningsarbetet. 243 

ÅAS har aktivt följt med diskussioner och utredningar på alla verksamhetsområden och har genom att uttala 244 
sig framfört sina medlemmars åsikter och intressen, både gentemot ÅA och andra aktörer som ÅAS 245 
samarbetat med. 246 

3.1 Kommunal påverkan 247 
Under året har ÅAS aktivt deltagit i olika typer av kommunal påverkan på sina verksamhetsorter.  248 

I Åbo har ÅAS fört fram sina kommunalpolitiska strävanden och ambitioner med de övriga student- och 249 
studerandekårerna i Åbo genom Grupp 30 000 samarbetet. I början av mars presenterades den 250 
kommunalpolitiska enkätens resultat inför Åbo stadsfullmäktige. Under året träffade Grupp 30 000 också 251 
stadsfullmäktiges grupperingar var man lyfte fram ärenden som man önskar att förs framåt i fullmäktige. I 252 
oktober arrangerade Grupp 30 000 ett seminarietillfälle för aktiva studerande och stadsfullmäktige med temat 253 
“Högskolorna som tillväxtmotor i Åbonejden”, seminariet hade inbjudna talare som förde in oss på ämnet. 254 
Efter talen diskuterades problemen och möjligheterna i workshops. Under hösten träffade student- och 255 
studerandekårernas styrelser också Åbo stadsstyrelse. 256 

I Åbo är ÅAS representerad i Ready, Study, Go - Turku (RSGT), vilket är ett av de samarbetsformer som 257 
utarbetats sedan Åbo stad fått statsfinansiering för verksamheten via tillväxtkontraktet som undertecknats för 258 
åren 2013–2015. På hösten 2015 utvidgades samarbetet att gälla även för de mindre yrkeshögskolorna i Åbo 259 
och alla högskolor tillsammans med Åbo stad har förbundit sig till att fortsätta samarbetet på egen bekostnad 260 
fr.o.m. 2016. Målsättningen för arbetet är att Åbo ska vara Finlands bästa och hela Östersjöns mest 261 
inspirerande studiestad fram till år 2025.     262 

I Vasa har den kommunala påverkan både mot högskolorna och staden gjorts inom de ramar som 263 
samarbetsorganisationen Vasa Studerande r.f. erbjuder. Kontakter till stadens ledning har skapats och ÅAS 264 
styrelse träffade i februari i samband med årsfesten i Vasa stadsfullmäktiges ordförande Joakim Strand. Under 265 
året har den kommunala påverkan i Vasa kretsat mycket kring utredningen av möjliga gemensamma 266 
motionstjänster för alla högskolestuderande i Vasa.  267 

I Jakobstad tog man ett första steg mot bättre kontakt till staden under hösten. I samarbete med de lokala 268 
föreningarna Stubi och Skruvster samt Novium och Centria arrangerade man ett möte där man träffade 269 
Jakobstads stadsdirektör samt representanter från stadsfullmäktige.  270 
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3.2 Högskolepolitik  271 
Under 2015 har den högskolepolitiska sektorn bestått av den högskolepolitiska experten Petra Lindblad, den 272 
vikarierande högskolepolitiska experten Eija Laitinen, samt styrelsemedlemmarna Alex Karlsson och Milla 273 
Stenström. 274 

Åbo Akademi tog i bruk den nya strukturen med 12 institutioner blev 4 fakulteter. Den högskolepolitiska 275 
sektorn har under året starkt följt med den nya strukturen och kring den byggt upp det nya 276 
studentrepresentantnätverket. Styrelsen och experterna träffade fakultetens dekaner direkt i början av året, då 277 
vikten av den goda kontakten mellan ÅA och ÅAS diskuterades.  278 

Styrelsen fortsatte med rektorsluncherna där styrelse och personal med jämna mellanrum träffat rektor Mikko 279 
Hupa och förvaltningsdirektör Ulla Achrén. Under luncherna har man tangerat aktuella ärenden gällande Åbo 280 
Akademi. Studentkåren har en väldigt god kontakt till akademins ledning.  281 

Åbo Akademis utrymmen och fastigheter har varit ett aktuellt ärende i år. Åbo Akademis styrelse godkände 282 
en ny fastighetsstrategi, i planeringsskedet hade studentkåren även en studentrepresentant i arbetsgruppen. 283 

Studentkåren blev under året kontaktad av flera oroliga studerande gällande t.ex. bibliotekets 284 
öppethållningstider och specialföreningarnas kansli. Studentkåren ordnade en träff för specialföreningarna där 285 
de även hade möjlighet att träffa akademins nya fastighetschef Ari Ahokas.  286 

3.2.1 Universitetskollegieval och ÅA styrelseval 287 

På sitt 06/15 möte valde kårfullmäktige nya studentrepresentanter till universitetskollegiet  288 

och Åbo Akademis styrelse. 289 

3.2.2 Högskolepolitik nationellt och vid Åbo Akademi 290 

Sipiläs regering planerade stora nedskärningar inom högskolesektorn. Till följd av den dramatiska 291 
minskningen i statlig finansiering beslöt Yrkeshögskolan Novias styrelse i oktober att utreda samordning med 292 
Åbo Akademi. Utredningen inleddes under hösten och fortsatte till år 2016. 293 

På grund av den minskade statliga finansieringen hade Åbo Akademi ett sparkrav på sammanlagt 7,7 miljoner 294 
euro under perioden 2016–2018. I december inledde Åbo Akademi samarbetsförhandlingar. Enligt rektor 295 
Hupa ska ÅA:s verksamhet framöver planeras så den ger utrymme för profilering av starka 296 
vetenskapsområden och ökar intäkter.  297 

I december beslöt rektor grunda en arbetsgrupp för utvecklande av ÅA:s magisterprogram. Antalet program 298 
planeras minska drastiskt och programmen planeras utgående från temaområden, istället för huvudämnen. 299 
Samtidigt arbetar en annan ÅA-arbetsgrupp med terminsavgifter och grundande av ett stipendiesystem. 300 

3.2.2.1 Åbo Akademis auditering 301 
 302 
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Universitetslagen 87 § fastställer att universiteten ska regelbundet delta i extern utvärdering av sin verksamhet 303 
och sina kvalitetssystem. Genom auditering granskas processer som är väsentliga för att upprätthålla en 304 
trovärdig verksamhet. Auditeringen genomförs vart sjätte år. Åbo Akademi auditerades och godkändes senast 305 
under hösten 2009.  306 

Den externa auditeringspanelen besökte Åbo Akademi under hösten 2015 och kontrollerade via 307 
dokumentanalys och intervjuer hur universitetet arbetar med kvalitetshantering. Flera studentkårsmedlemmar 308 
samt två kårstyrelsemedlemmar intervjuades. Resultatet från auditeringen publiceras i april 2016. 309 

3.2.2.2 Svenska språkets ställning 310 
Enligt universitetslagens 9 kap. 76 § ska Åbo Akademi ”särskilt tillgodose den svenskspråkiga befolkningens 311 
behov av utbildning och forskning samt i sin verksamhet beakta landets tvåspråkighet”.  ÅAS arbetar ständigt 312 
för att uppmärksamma svenska språkets ställning och för att bevaka svenskspråkiga studerandes intressen, så 313 
även under 2015. Språkfrågor lyftes fram speciellt till Finlands Studentkårers Förbund och Studenthälsan. 314 
ÅAS har också diskuterat ÅA:s språkprogram med arbetsgruppens studentrepresentant Raine Katajamäki. 315 
Själva utlåtandet som ÅAS gav till språkprogrammet godkändes i januari 2016.  316 

Finlands Studentkårers Förbunds förbundsmöte 2014 beslöt att från och med 2015 erbjuda simultantolkning 317 
för att möjliggöra engelskspråkigt deltagande i förbundsmötet. Därefter påpekade ÅAS genom en kläm att det 318 
även finns förbundsmedlemmar med svenska som modersmål jämlikt ska kunna delta och göra sig förstådda 319 
på sitt modersmål. Under förbundsmötet 2015 erbjöds simultantolkning på både svenska och engelska och 320 
möjligheten till tolkning till svenska användes av ÅAS under förbundsmötet. 321 

3.2.2.3 Terminsavgifter och avgiftsfri utbildning 322 
Studentrörelsen inklusive ÅAS har motsatt sig terminsavgifterna eftersom avgifterna ses som ett hot mot 323 
högskolornas internationalisering samt upprätthållandet av eventuella stipendiesystem och marknadsföringen 324 
utomlands tär på högskolornas allmänna finansiering. Lobbandet emot terminsavgifter började i år med 325 
#Utbildningslöfte kampanjen. 326 

Sipiläs regering föreslår förändringar i universitetslagen och yrkeshögskolelagen om att införa studieavgifter 327 
för studerande från länder utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för 328 
sådan utbildning på främmande språk som leder till lägre eller högre högskoleexamen. Som minimiavgift 329 
föreslås 1 500 euro. 330 

ÅAS har aktivt diskuterat ärendet med ÅA och lyft fram hoten med terminsavgifterna och vilka konsekvenser 331 
de kunde föra med sig. Den avgiftsfria utbildningens dag uppmärksammades på samma sätt som tidigare år, 332 
d.v.s genom ÅAS sociala medier. 333 

3.2.3 Internationalisering 334 

Många projekt gällande internationalisering har påbörjats, en av de största har varit POLKU projektet som 335 
leds av högskolorna. I POLKU samarbetar projektparterna med att ta fram en koordinerad, gemensam 336 
servicestig för internationella studerande i Åbo, som stöd i olika övergångsskeden i syfte att integrera dem i 337 
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arbetslivet, samhället och företagande i ett tidigt skede. Projektet utvecklar vägledningsservice för 338 
internationella studerande, koordinerar serviceutbud mellan olika aktörer och informerar om utbud av 339 
tjänster. ÅAS har varit en aktiv medpart i projektet. 340 

Ett lyckat koncept för år 2015 var även samarbetet kring TurkuGether och “kultuuri ja lajikokeilu” 341 
tillsammans med de andra student- och studerandekårerna i Åbo. Projektet omfattade olika evenemang som 342 
museibesök, väggklättring, filmkväll och kväll i Runsala. Tanken med evenemangen var att de internationella 343 
studerandena skulle kunna ta del av finsk kultur. Evenemangen var välbesökta. 344 

“International Café” är ett gott exempel, där International Office vid ÅA står för traktering och ÅAS för 345 
utrymmen, och främjar integreringen av utbytesstuderande samtidigt som de introduceras till studentkårens 346 
utrymmen. 347 

3.2.4 Undervisning 348 

Intressebevakningen inom utbildning sker fortlöpande och handlar till stor grad om påverkning inom 349 
fakultetsråd och andra organ med studentrepresentantplatser. ÅAS har en aktiv kontakt med personal vid ÅA 350 
och för en kontinuerlig diskussion där undervisningsfrågor tas upp.  351 

För att visa uppskattning för anställda vid ÅA delade ÅAS ut rosor i den traditionsenliga “Ros istället för ris”-352 
kampanjen i anslutning till den 96:e årsfesten. 353 

De som tilldelades rosor 2015 var: 354 

Universitetslärare Mikaela Björklund, främmande språkens didaktik 355 

Biblioteksamanuens Martin Ellfolk, Åbo Akademis bibliotek 356 

Universitetslärare Sonja Grönblom, nationalekonomi 357 

Planerare Johanna Hedenborg, utbildningsservice 358 

Professor Ria Heilä-Ylikallio, modersmålets didaktik 359 

Timlärare Barbro Holmgren, tillämpad pedagogik 360 

Universitetslärare Johan Korhonen, specialpedagogik 361 

Projektlektor Signe-Anita Lindgrén, engelska språket och litteraturen 362 

Cafébiträde Carina Lindström, Café Hanken 363 

Universitetslärare Kati Palmberg, svenska och akademiskt skrivande 364 

3.2.5 FSF-träffar  365 

 366 
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Under 2015 ordnade Finland Studentkårers förbund två stycken träffar för den högskolepolitiska sektorn där 367 
ÅAS deltog. En på våren och den andra i samband med FSF:s höstseminarium. 368 

3.2.6 Utlåtanden  369 

Under år 2015 skrev ÅAS följande högskolepolitiska utlåtanden: 370 

Mandatperiodens längd för Åbo Akademis styrelse (17.3.2015) 371 

ÅAS utlåtande gällande förslag till ny instruktion för examination och bedömning för Åbo Akademi 372 
(13.4.2015) 373 

ÅAS utlåtande gällande förslag till uppdaterad strategi för Åbo Akademi (12.5.2015) 374 

ÅAS brev om sommarens betygsutdelning (26.8.2015) 375 

ÅAS utlåtande om FSF:s förbundsmötesmaterial (16.10.2015) 376 

ÅAS utlåtande gällande Åbo Akademis sparkrav. (18.12.2015) 377 

 378 

ÅAS inledde också arbetet med utlåtandet om ÅA:s språkprogram. 379 

3.3 Socialpolitik 380 
På den socialpolitiska sektorn har arbetet i allmänhet kretsat mycket kring riksdagsvalet och regeringens 381 
nedskärningsplaner under det gångna året. Aktuella frågor inom området har varit att studiestödet inte skulle 382 
försämras, övergången till det allmänna bostadsbidraget samt studenthälsans framtid. Styrelsen har 383 
tillsammans med fullmäktige diskuterat frågorna och regelbundet tagit ställning till dem i olika sammanhang.  384 

3.3.1 FSF-träffar 385 

Under året har ÅAS socialpolitiska expert samt styrelsens socialpolitiskt ansvariga aktivt deltagit i FSF:s 386 
nationella träffar. Centrala teman under året har varit Studenthälsans framtid och diskussionen om det 387 
allmänna bostadsbidraget. I slutet av året uppdaterades FSF politiska linjepapper till att starkare förespråka 388 
grundinkomst samt allmänt bostadsbidrag för studerande på långsikt.  389 

3.3.2 Utkomst 390 

På utkomstsidan har arbetet under året kretsat kring studerande med barn och deras utkomst. Diskussioner 391 
fördes bl.a. i samband med riksdagsvalet på våren. Efter att den nya regeringen publicerade sitt 392 
regeringsprogram har studentrörelsen förberett sig på eventuella demonstrationer efter att professor Roope 393 
Uusitalo publicerat sin rapport om studiestödets omstrukturering. Utgångpunkten för Sipiläs regering är att 394 
minska på studiestödsutgifterna på nationell nivå med 70 miljoner euro fram till 2019 och på lång sikt ska 395 
utgifterna minskas med 150 miljoner euro. För att uppnå detta finns det förslag på att ytterligare begränsa 396 
antalet studiestödsmånader. Samtidigt vill regeringen att studiestödet tillsammans med bostadstillägget och lån 397 
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ska uppgå till en summa på minst 1 100 euro. Lånediskussionen kommer därför att vara på tapeten före 398 
budgetrian i april 2016. 399 

På hösten bad FPA studentkårerna och universiteten om utlåtanden vad gäller förslaget om att koncentrera 400 
alla studiestödsbeslut till FPA från och med år 2018, i stället för nuvarande modell då besluten och 401 
behandlingen av ärendena görs lokalt på universiteten. ÅAS påpekade i sitt utlåtande att en dylik förändring 402 
med stor sannolikhet skulle försämra den service våra studerande får i dagens läge. 403 

Den 13.10 arrangerades Late Lunch föreläsningen om privatekonomi med ledning av Marthaförbundets 404 
ekonomirådgivare Janine Smeds för andra gången i Åbo i samarbete med Novium och UngInfo.  405 

3.3.3 Studenthälsan (SHVS) 406 

Under året har studenthälsans framtid diskuterats aktivt. Stora nedskärningar i finansieringen (bortfallet av det 407 
resterande hyresbidraget som undervisnings- och kulturministeriet tidigare stått för) har tvingat studenthälsan 408 
att tänka om med resursanvändning och tvingat till nedskärningar. En av åtgärderna har varit att permittera 409 
hela personalen för tre veckor under år 2016. Redan under våren arbetade ÅAS aktivt inom ramen för 410 
riksdagsvalskampanjen för att trygga studenthälsans framtid inom social- och hälsovårdsreformen. I början av 411 
hösten gav man ett utlåtande till FSF om hur man tycker att studenthälsan ska vidarestrukturera sitt arbete.  412 

3.3.4 Hälsoarbetsgrupperna i Åbo och Vasa 413 

Under året har styrelsen representerats i hälsoarbetsgruppen i Åbo av internationellt ansvariga Milla 414 
Stenström och i Vasa av socialpolitiskt ansvariga Kajsa Karlsson. Grupperna har under året sammankommit 415 
regelbundet på båda orterna. I Vasa har arbetet dessutom utmynnat i en gemensam ansökan om medel för att 416 
bättre kunna implementera Åpp-å-håppa - projektet i Vasa. Avsikten med projektet är att påminna om 417 
sittandets skadlighet och uppmuntra bl.a. föreläsare att låta studerande sträcka på benen under en föreläsning. 418 
Projektets motsvarighet vid Turun Yliopisto vann nyligen European Network of Academic Sports Services 419 
(ENAS) Best practice Award. Kampanjen lanserades under hösten vid ÅA och har bland annat synts på campus 420 
och i sociala medier, samt i kårkalendern för 2015-2016. . I samband med kampanjen genomfördes det en 421 
enkät om motionsvanor som ÅAS spred till sina medlemmar. I Åbo har styrelsns motionsansvariga Rasmus 422 
Lindqvist tillsammans med SE deltagit i de ÅA interna mötena kring Åpp-å-håppa -kampanjen.  423 

I november uppmärksammade ÅAS trappdagarna både i Kårhuset och i Havtornen med hjälp av det material 424 
som kampanjen hade tillgängligt på nätet i form av plancher. 425 

3.3.5 Boende  426 

Under året har ÅAS varit representerat i Åbo studentbystiftelses (TYS) styrelse och delegation, Stiftelsen Vasa 427 
studiebostäders (VOAS) delegation samt Svenska Lärarhögskolans bostadsstiftelses styrelse och delegation. 428 
SE har även varit i kontakt med Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse (HOAS) eftersom det även 429 
hösten 2015 uppstod problem då HOAS inte ville godkänna ÅA-studerande som hyresgäster. Allas önskemål 430 
är att en studerande redan då denna gör en bostadsansökan kan “kruxa” för att hen studerar vid ÅA.   431 
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 432 

Under året har frågan om en eventuell övergång till lobbning för ett allmänt bostadsbidrag diskuterats aktivt 433 
inom FSF. I samband av dessa diskussioner har ÅAS framfört att det positiva med bostadstillägget är att det 434 
är individuellt till skillnad till det allmänna bostadsbidraget. Under året diskuterades de understöd som staten i 435 
dagens läge ger för byggande av studentboende aktivt.  436 

Boende för utbytesstuderande blev igen aktuellt i Åbo då studentbystiftelsen planerade att minska den 437 
ikraftvarande kvoten med 100 lägenheter. Kvoterna hölls på nuvarande nivå efter att högskolorna 438 
tillsammans med TYS kom till en kompromisslösning för läsåret 2015-2016. Diskussionen kommer att 439 
fortsätta under år 2016.  440 

3.3.6 Välmående 441 

För att främja studenternas välmående och uppmana till hälsosamma levnadsvanor fokuserade studentkåren 442 
under hösten på välmåendet i en bredare bemärkelse. ÅAS arrangerade välmåendedagar i Vasa 15.9 och i 443 
Jakobstad 16.9. i samarbete med Novium. I Vasa fungerade dessutom ÅA-motion och Wasa Wellness som 444 
samarbetspartners. I Åbo hade ÅA-studerande möjlighet att delta i Fall in Move den 8.9 vars fokus låg i 445 
motion, återhämtning och kost.   446 

I samband av föreningsträffen i september höll Tina Wikström, som är psykolog vid Studenhälsan i Åbo, en 447 
presentation om stress, utbrändhet och föreningsliv. Materialet skickades till deltagarna efter träffen.  448 

Under hösten har SE deltagit i två utbildningar i psykiska första hjälpen 1 och 2 för att bättre kunna bemöta 449 
studerande med psykiskt illamående, men också för att få redskap till det arbete som ÅAS gör kring 450 
välmående.  451 

3.3.7 Motion 452 

Under tiden 7.9 - 11.10.2015 ordnade ÅAS en motionskampanj för kårmedlemmarna med namnet ”Kåm i 453 
gång”. I motionskampanjen deltog ca 250 personer. De kårmedlemmar som uppnådde ett visst antal 454 
motionspoäng hade möjlighet att få ett halarmärke och andra fina priser. Till slut delades det ut 123 stycken 455 
halarmärken. Målet med motionskampanjen var att sporra kårmedlemmar att idka aktivare vardagsmotion 456 
och övrig motionsverksamhet samt att bli medvetna om de befintliga motionsvanorna. 457 

Under våren utredde ÅAS på begäran av medlemmarna möjligheten för ÅAS medlemmar att delta i OLL:s 458 
verksamhet trots att ÅAS inte är medlem i OLL. Det visade sig att Åbo Akademi hade ansökt om en licens 459 
från OLL som gör det möjligt för ÅAS medlemmar att delta i studentidrottstävlingar arrangerade av OLL. 460 

Under året har ÅAS deltagit i utredningen och diskussionen som letts av Vasa Studerande rf. om eventuella 461 
gemensamma motionstjänster för alla studerande i Vasa i framtiden. ÅAS har även varit delaktig i planeringen 462 
av gemensamma motionstjänster i Åbo. Som en del av arbetet deltog styrelsens motionsansvariga Rasmus 463 
Lindqvist och SE från ÅAS på exkursionen som styrgruppen för ÅA-motion arrangerade i april till 464 
Tammerfors för att bekanta sig högskolornas gemensamma motionstjänster där. 465 
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3.3.8 Jämlikhet 466 

ÅAS har utöver kontinuerlig intressebevakning uppdaterat ÅAS jämlikhetsplan under 2015. Syftet med 467 
jämlikhetsplanen är att den ska fungera som ett verktyg för att främja jämlikhet och för att motverka 468 
diskriminering vid ÅAS. År 2015 utmärkte sig speciellt som ett år då ÅAS hade möjlighet att lägga ner mer 469 
resurser på att arbeta med internationella frågor och integrering av internationella studerande i studielivet och 470 
i det finska samhället. Delvis hade detta att göra med faktumet att det finns en specifik styrelsepost för en 471 
person för att handha internationella ärenden. I Vasa har ÅAS bl.a. arrangerat träffar för internationella 472 
studerande under namnet Internatonal Cafe. I Åbo har studerandena med stöd av projektfinansiering av Ready, 473 
Study, Go – Turku (RSGT) kunnat erbjuda bl.a. kulturbesök. I juni har Åbo högskolorna också startat ett 474 
tvåårigt samarbetsprojekt under namnet Polku vars avsikt är att skapa en modell för integrering av 475 
internationella magisterstuderanden som kunde spridas även till andra högskolor i landet. 476 

ÅAS deltog i Pride-paraden både i Åbo och i Helsingfors.  477 

3.3.9 Utlåtanden  478 

ÅAS utlåtande om att överföra studiestödsbesluten från universiteten till FPA (12.8.2015) 479 
 480 

3.4 Inrikesverksamhet 481 
3.4.1 Specialföreningar 482 

Inom ÅAS finns 81 föreningar som är verksamma i Åbo, Vasa och Jakobstad. Ämnesföreningen för 483 
energiteknikstuderande i Vasa EnTech och ämnesföreningen för folkrättsstuderande JusCogens beviljades 484 
specialföreningsstatus. 485 

3.4.1.1 Specialföreningar (Åbo) 486 
I Åbo har det aktivt hållits kontakt med specialföreningarna med e-postkorrespondens och besök på 487 
föreningarnas styrelsemöten. Den 22.9 arrangerades en föreningsträff där 27 föreningar deltog. Som inbjudna 488 
gäster presenterade ÅA:s fastighetschef Ari Ahokas de senaste planerna beträffande utrymmesfrågorna vid 489 
ÅA och koordinator Heidi Hietala berättade om hur föreningarna kan delta i ÅA100-programmet. Psykolog 490 
Tina Wikström höll också en presentation om stress, utbrädhet och föreningsliv.    491 

3.4.1.2 Specialföreningar (Vasa) 492 
I Vasa har ÅAS haft kontakt med sina specialföreningar och deltagit på deras styrelsemöten under våren 2015 493 
för att bekanta sig med deras arbetsförfarande och skapat en god kontakt.  494 

Styrelsemedlemmar har under året besökt Jakobstad och träffat StuBi. ÅAS har ordnat en föreningsträff i 495 
Vasa med föreningsaktiva.  496 

3.4.1.3 Utbildningar 497 
Två skattmästarutbildningar ordnades i Åbo, båda med Tapani Harkila som föreläsare. En på hösten och en 498 
på våren. Utbildning om föreningsarbete ordnades i februari i Åbo med Raine Katajamäki. På våren ordnades 499 
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även en arkivarieutbildning i samarbete med Åbo Akademis bibliotek. En skattmästarutbildning med fokus på 500 
redovisning och budgetering ordnades våren 2015 i Vasa med Jesper Wikström som föreläsare. 501 

3.4.1.4 Specialförenings- och projektmedel 502 
2015 har ÅAS delat ut specialföreningsmedel på 6000€ till sammanlagt 41 föreningar. 503 

Tyngpunkterna för 2015 var: 504 

- Registrering av förening 505 
- Projekt som främjar alkoholfrivillighet 506 
- Verksamhet som gynnar studentinflytande vid Åbo Akademi 507 
- Evenemang som främjar kåreniternas välmående och hälsa 508 
- Handlingar som motverkar diskriminering, rasism, trakasserier och övrig osaklig behandling 509 

Projektmedel till ett värde av 2000€ delades ut till 12 föreningars projekt, som skall redovisas till ÅAS inom 510 
2015. Tyngpunkterna för projekten ÅAS understödde 2015 var: 511 

- Projekt som främjar alkoholfrivillighet 512 
- Handlingar som motverkar diskriminering, rasism, trakasserier och övrig osaklig behandling 513 
- Främja integrationen av utländska studerande 514 
- Främja studerandes trygghet och säkerhet 515 

3.4.2 Tutorverksamhet  516 

ÅAS och tutorerna vid de olika enheterna har ett samarbete och ser till att nya studerande får information om 517 
bl.a. stödtjänster och evenemang. Studentkåren deltog vid tutorutbildningstillfällen som ordnades i Åbo och 518 
Vasa av studiebyrån samt internationella enheten. Vid dessa tillfällen presenterades Studentkårens verksamhet 519 
och de förväntningar som finns.  520 

I Vasa har VL Blomqvist samt hennes efterträdare VL Lindqvist i samarbete med styrelsemedlemmarna 521 
Räfsbäck och Karlsson informerat om startpaket för utbytesstuderande. 522 

3.5 Studenttraditioner  523 
ÅAS arrangerade tillsammans med TYY, TUO och Novium ett Welcome Party för alla inkommande 524 
utbytesstuderande i Åbo på Apollo den 14.1. Med samma koncept arrangerades festen även på hösten 2.9 på 525 
Marilyn. Alla nya internationella studenter samt deras tutorer får en fribiljett till festen. Vid dörren kostar 526 
biljetterna tre euro. Biljettintäkterna fördelas kårerna emellan i enlighet med den rådande STYLA-modellen.  527 

I Vasa ordnades föreningsmässa tisdagen den 27.1 med specialföreningar och ett antal utomstående 528 
föreningar. 529 

Fastlaskiainen ordnades både i Vasa och Åbo med en traditionsenlig pulkatävling. I Vasa ordnades 530 
programmet av en inrikesgrupp gemensam för Vasas universitet/yrkeshögskolor som arbetar under Vasa 531 
Studerande r.f. Dagsprogrammet med pulktävling, dragkamp, utlottning av presentkort och 532 
företagsdeltagande var välbesökt.  533 



Styrelsens redogörelse för verksamheten 2015  
1.4.2016 

 

   17 

 534 

På vändagen 14.2 ordnades den traditionella “find a friend iceskating” i Åbo för våra utbytes- och 535 
engelskspråkiga examensstuderande. Evenemanget ordnades i samarbete med TUO, TYY och Novium. 536 
Tillställningen ordnades på Barkplan och deltagarna bjöds på varm saft. 537 

På Valborg ordnade inrikesgruppen under Vasa Studerande r.f. ett evenemang i Hovrättsparken i Vasa med 538 
musik, dragkamp och “vapprodd”, som detta år var tävling med radiostyrda båtar. Mösspåläggning och tal 539 
hölls av VYYs ordförande Mikko Martikkala och Åbo Akademis tal vid Övningsskolans gymnasium hölls av 540 
VO Karlsson. 541 

1.10.2015 arrangerades det på Wasaline en gemensam studentkryssning över till Umeå, “KvarkenCruise”. 542 
Evenemanget var ett samarbete mellan Vasa Studerande r.f. och lokala student - och studerandekårer och 543 
arrangerades i samarbete med lokala företag, Vasa stad och Umeå kommun.  544 

Fackeltåg. VYY arrangerade fackeltåget i Vasa och ÅAS har mottagit en inbjudan till såväl specialföreningar 545 
som studerande att delta i det 6.12. Till programmet hörde bl.a.  tal och sång av Wasa Sångargille.  546 

3.6 Gulnäbbsverksamhet 547 
I Åbo hade styrelsen en presentation om studentkårens verksamhet och service på introduktionsveckan för 548 
gulnäbbarna. Rundvandringar på Kåren gjordes också för de gulnäbbar som var intresserade.  549 

I Vasa har ÅAS deltagit på Gulnäbbsinformation i augusti och informerat tillsammans med 550 
specialföreningarna om Kårens verksamhet och service. Gulnäbbschill ordnades i Havtornen. Gulnäbbar och 551 
tutorer var välkomna att besöka Havtornen en eftermiddag/ kväll och umgås. Studentkåren bjöd på saft och 552 
tilltugg. Evenemanget var mycket populärt och det var en bra början på studieåret, samt en möjlighet för de 553 
nya studerande att bekanta sig med varandra och studentkårens utrymmen. 554 

Gulnäbbsakademi har arrangerats både i Vasa och Åbo. I Vasa deltog 17 specialföreningar, 1 förening samt 555 
Wasa Teater och Frank. Evenemanget var välbesökt och mycket positivt feedback mottogs.Gulnäbbssitz 556 
ordnades i Vasa på Fontana. 119 personer var anmälda.  557 
 558 

4 Marknadsföring och näringsliv 559 
Under året verkade Vilhelm Forss som marknadsföringskoordinator med ansvar för att utveckla ÅAS 560 
samarbete med näringslivet. Fullmäktige beslöt genom verksamhetsplanen att man under 2016 anställer två 561 
marknadsföringskoordinatorer varav en till Åbo och en till Vasa.   562 

Marknadsföringsgruppen som tillsattes under 2014 var inte verksam under 2015. En ny 563 
marknadsföringsgrupp och två nya marknadsföringskoordinatorer, en i Vasa och en i Åbo, skall tillsättas 564 
under 2016. 565 
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specialföreningarna om Kårens verksamhet och service. Gulnäbbschill ordnades i Havtornen. Gulnäbbar och 551 
tutorer var välkomna att besöka Havtornen en eftermiddag/ kväll och umgås. Studentkåren bjöd på saft och 552 
tilltugg. Evenemanget var mycket populärt och det var en bra början på studieåret, samt en möjlighet för de 553 
nya studerande att bekanta sig med varandra och studentkårens utrymmen. 554 

Gulnäbbsakademi har arrangerats både i Vasa och Åbo. I Vasa deltog 17 specialföreningar, 1 förening samt 555 
Wasa Teater och Frank. Evenemanget var välbesökt och mycket positivt feedback mottogs.Gulnäbbssitz 556 
ordnades i Vasa på Fontana. 119 personer var anmälda.  557 
 558 

4 Marknadsföring och näringsliv 559 
Under året verkade Vilhelm Forss som marknadsföringskoordinator med ansvar för att utveckla ÅAS 560 
samarbete med näringslivet. Fullmäktige beslöt genom verksamhetsplanen att man under 2016 anställer två 561 
marknadsföringskoordinatorer varav en till Åbo och en till Vasa.   562 

Marknadsföringsgruppen som tillsattes under 2014 var inte verksam under 2015. En ny 563 
marknadsföringsgrupp och två nya marknadsföringskoordinatorer, en i Vasa och en i Åbo, skall tillsättas 564 
under 2016. 565 
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Studentkåren fortsatte under året att ge ut mediakort, sälja annonser i programblad till diverse evenemang, 566 
sälja annonser på hemsidan osv. Konceptet med “kårvän” där företag genom ett enda samarbetsavtal har 567 
möjlighet att annonsera i alla kommande publikationer fortsatte också att erbjudas. 568 

5 Information 569 
Styrelsen beslöt under januari månad att starta styrelsens blogg på www.studentkaren.fi. Bloggen användes 570 
bland annat under året för att presentera styrelsemedlemmarna och presidiet i var sitt inlägg för att bättre 571 
personifiera studentkåren. Bloggen användes även för att skriva veckouppdateringar om styrelsens arbete 572 
samt att publicera texter för att påverka opinionen. Studentkåren fortsatte även att skriva inlägg till Grupp 573 
30 000:s blogg på Turun Sanomats hemsida. 574 

Under året godkände fullmäktige en ny kommunikationsplan för studentkåren. Styrelsen godkände en ny 575 
grafisk profil som arbetats fram av projektsekreterare Ken Snellman. Styrelsen utvecklade ÅAS synlighet och 576 
verksamhet på sociala medier. Detta resulterade  bland annat i att ÅAS under året ökade antalet följare på 577 
Facebook från ca 1600 till 2100 och antalet följare på Instagram från ca 200 till 730. 578 

I och med att kårkansliet i Åbo under året införskaffade en egen färgskrivare kunde man skapa bättre och mer 579 
attraktiva bordsstand till Kårkafeérna med aktuella händelser. Bordsstanden byttes under året ut med jämna 580 
mellanrum. Det nya nyhetsbrevet som lanserades under 2014 fortsatte att utkomma en gång i veckan under 581 
2015 och hade ett stabilt antal läsare varje vecka. 582 

I samband med riksdagsvalet genomfördes också en större kampanj tillsammans med FSF som bland annat 583 
syntes på campus med affischer och information på anslagstavlorna. Kampanjen som gick under namnet 584 
#koulutuslupaus - #utbildningslöfte fick stor synlighet i sociala medier och hashtaggen var en av det mest 585 
använda inför riksdagsvalet.    586 

6 Miljö- och biståndsarbete 587 
Studentkårens biståndsarbete fortsatte traditionsenligt med en insamling för välgörande ändamål i samband 588 
med avläggande av kåravgift. Kårmedlemmarna hade möjlighet att donera till följande välgörande ändamål år 589 
2015: 590 

- Dodo r.f. 591 
- Ndiagamar r.f. 592 
- Global Clinic-projektet, Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet 593 

Den 31.8 ordnades det ett Loppis på Kåren och den 1.9 ordnades det loppis på Academill. Sammanlagt fanns 594 
det 59 försäljare och över 500 deltagare. ÅAS donerade intäkterna från bordshyran till Röda Korsets 595 
Hungerdagsinsamling och förde de saker som skänkts till Röda Korsets Kontti och till flyktningförläggningen 596 
i Heinänokka i Åbo. Totalt donerade ÅAS 118€ till FRK:s hungerdaginsamling. 597 
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7 ÅAS medlemsservice 598 
Till ÅAS uppgifter hör att erbjuda service till sina medlemmar och specialföreningar. Service erbjuds bland 599 
annat i form av medlemsförmåner, utbildning och rådgivning. Under år 2015 har studentkåren erbjudit olika 600 
former av service i Åbo och Vasa. 601 

 602 

Startpaketslagret för utbytesstuderande har upprätthållits i Åbo gemensamt av ÅAS, TYY och Åbo 603 
Yrkeshögskola. I Vasa har startpaketslagret upprätthållits i samarbete med studerandekåren Novium. 604 

Kansliservicen i Åbo och Vasa har innefattat bl.a. distributionen av studentkortet FRANK, uthyrning av 605 
kårprylar och lokaler samt biljettförsäljning. 606 

Juridisk rådgivning har erbjudits samtliga kårmedlemmar i samarbete med de andra studentkårerna i Åbo. Till 607 
juristen kan man kunnat vända sig med allehanda juridiska problem berörande beskattning, arv, boende (t.ex. 608 
hyresavtal), anställning (t.ex. arbetskontrakt) m.m. 609 

Studentprästen har varit anträffbar på kårkansliet i Åbo och i Vasa en gång i veckan. I Åbo har Mia Pusa 610 
fungerat som studentpräst och i Vasa har Tia-Maria Nord fungerat som studentpräst. 611 

ÅAS hyr också ut Marlirummet i Åbo och Havtornen i Vasa. Dessutom har kårmedlemmar och 612 
specialföreningar möjlighet att använda utrymmen gratis i Havtornen och Kåren för möten. 613 

8 Utmärkelser och stipendier 614 
 615 
Vid årsfesten den 21 februari 2015 i Vasa delades  följande  förtjänsttecken och stipendier ut: 616 

Brahevingar med lyra 617 

118 Raine Katajamäki 618 

Brahevingar 619 

558 Marcus Beijar 620 

559 Daniel Junell 621 

560 Jimmy Nymark 622 

561 Fanny Häggblom 623 

562 Marina Stenbäck 624 

Styrelsenål 625 

64 Daniel Lähde 626 

65 Alex Karlsson 627 
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66 Richard Backman 628 

67 Milla Stenström 629 

68 Jens Back 630 

69 Tommy Räfsbäck 631 

70 Kajsa Karlsson 632 

71 Rasmus Lindqvist 633 

Kamratskapspris ur Jägarkapten Paul Wallenius Minnesfond 634 

Janne Johansson 635 

Emilia Kronlund 636 

Senator Julius Nummelins Statsvetenskapliga pris 637 

PM Anni Dahlén för sin avhandling Ett politiskt dilemma. En studie om hur ett regeringsparti prioriterar mellan ideologi 638 
och regeringssamarbete. 639 

 640 

Under våren 2015 delades även följande stipendier ut: 641 

Stipendium ur Magnus Karlssons minnefond 642 

Carl-Axel Bjon 643 

Stipendium ur Makarna  Agneta och Carl-Erik Olins minnesfond 644 

FM Linda Bäckman för sin avhandling Questions of language and indentity in the post-migration generation 2 månader 645 
à 1 800 euro; 646 

FM Robert Lindberg för sin avhandling Mellan Merkurius och Mars- den finländska rederinäringens fredskris ca. 1914-647 
1974 5 månader á 1800 euro; 648 

FM Joel Nyström för sin avhandling Keratinfilament som upprätthållare av intracellulär organisation och cellens 649 
målstyrningsprocesser 5 månader à 1 800 euro; 650 

FM Karin Sandell för sin avhandling Näthatet mot det svenska i Finland – folkloristiska perspektiv på hat och hot på 651 
internet 5 månader à 1 800 euro; 652 

9 Tal 653 
 654 

Styrelseordförande Jens Backs tal vid Per Brahes staty 16.2.2015 655 
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 656 

Ärevördige greve Per Brahe! 657 

Grattis på din annalkande 413 års dag. 658 

  659 

Amor vincit omnia et nos cedamus amori – "Kärleken övervinner allt, så låt oss besegras av kärleken" står det 660 
på den krans som vi från Åbo Akademis Studentkår sänkt till din ära. 661 

Förra lördagen firade vi alla hjärtans dag, eller vändagen på finlandssvenska, och jag hoppas att många 662 
kåreniter då besegrades av kärleken på ett personligt plan. På sistone är det ju inte bara personer som knytigt 663 
nya kärlekens band utan också inom Åbo Akademis förvaltning har det ingåtts nya unioner. Jag talar ju förstås 664 
om den nya förvaltningsstrukturen med den nya indelningen i fyra fakulteter. Förhållandet har nu pågått i 665 
snart två månader och allt tycks vara frid och fröjd. Men hur blir det nästa höst när de nya studerandena 666 
kommer som blivit antagna genom det nya antagningssystemet som bara tillåter att man ansöker till sex 667 
utbildningslinjer inom alla högskolor i Finland – både universiet och yrkeshögskolor inräknade? Nästa höst 668 
kommer vi också att se resultatet av indelningen av studiestödet i kandidat- och magisterskedet. Kommer alla 669 
att ha möjlighet att fortsätta studierna i normal takt utan att vara tvungen till att sätta tid på arbete vid sidan 670 
om studierna? 671 

I dessa frågor är det vi – studenter – som vet bäst. Därför är det viktigt att diskuterar och för fram våra idéer 672 
till beslutsfattarna. Inte bara inom ÅA utan också på nationell nivå och i år har vi en ypperlig chans till det i 673 
och med riksdagsvalen. 674 

Alltid behöver man inte stå på barrikaderna utan man kan ha roligt också, till exempel i en pulkabacke. I 675 
morgon är det fastlagstisdagen, eller fettisdagen om vi vore i Sverige, vilket förståss innebär fastlaskianen med 676 
alla student- och studerandekårerna i Åbo. Många kommer att bli besegrade och bara en vinnare i själva 677 
pulkkatävlingen men jag hoppas att ännu fler blir besegrade av kärleken. 678 

Nu måste vi tyvärr lämna er här på skvären igen. Hoppas den kärlek som ni en gång visade Finland ännu 679 
finns kvar hos er och ni fortsätter att vaka över oss i Akademikvarteren. 680 

 681 

 682 

Välkomsttalet vid den solenna akten 21.2.2015 av styrelseordförande Jens Back 683 

 Ärade styrelseordförande, kansler, rektorer, ärade hedersgäster, inbjudna gäster, studenter, mina damer och 684 
herrar. 685 

Varmt välkomna till Åbo Akademis Studentkårs 96 års årsfest. 686 

Det glädjer mig att se att så många kåreniter och kårvänner samlats här i Academill idag för att fira Åbo 687 
Akademis Studentkår. Att vi idag firar vid fullsatta bord i en fullsatt sal är ett bevis på att studenttraditioner 688 
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och studentikosa evenemang är viktiga och bör värnas om och att en grupp engagerade individer som jobbar 689 
hårt för en sak kan få till stånd stora händelser. Det är just denna sortens verksamhet som för samman 690 
studenter från olika bakgrunder. 691 

I dessa förändringens tider är det viktigt att vi står enade som en rörelse. Världen om kring oss förändras i 692 
accelererande takt och det händer lätt att man glömmer bort oss studenter eller att man i sin välvilja fattar 693 
beslut som är kontraproduktiva till det som man egentligen vill uppnå. 694 

Vapaan kansan lahja, vapaalle tieteelle – det fria folkets gåva till de fria vetenskaperna, är Åbo Universitets 695 
motto. I år har folket igen en möjlighet att ge e gåva till de fria vetenskaperna och utbildningen. Denna gång i 696 
form av sin röst i riksdagsvalen. Studentrörelsen ledd av Finlands studentkårers förbund kommer att föra 697 
aktiv kampanj och dialog med riksdagsvalskandidaterna för att försäkra att studiero kommer att råda och alla 698 
skall ha lika möjligheter, oberoende av socioekonomisk bakrund eller nationalitet, att studera de fria 699 
vetenskaperna vid högskolorna i Finland. 700 

FSF och Samoks kampanjstart sker nästa veckas onsdag samtidigt på alla högskoleorter i Finland. ÅAS är 701 
ivrigt med i arrangemangen i Vasa och Åbo där ett litet tentkaffe kommer att ordnas och både studerandena 702 
och kandidaterna kommer att ha möjlighet att ge utbildningslöften. Under vårens lopp kommer också andra 703 
evenemang så som paneldebatter att ordnas och många av dom i samarbete med specialföreningar och andra 704 
studerandeföreningar från både innanför och utanför Åbo Akademi. 705 

Att föra samman studerande i gemensamma angelägenheter och projekt och att intressebevaka för 706 
studenternas bästa både inom akademin och på nationell nivå har hört – och hör – till studentkårens 707 
kärnuppgifter ända sedan början för 96 år sedan. Må detta arv guida oss och vara ett minne som vi alltid kan 708 
gå tillbaka till ifall vi i något skede känner oss vilsna för att kolla varifrån vi kommer för att sedan kunna 709 
korrigera kursen så att vi alltid strävar mot rätt håll och har våra medlemmar i åtanke. 710 

 Slutligen vill jag tacka årsfestkommittén, speciellt årsfestmarskalken Sofia Jusslin, för att ni har arrangerat 711 
Kårens årsfest i År. Ni ska veta att det uppskattas. Ännu en gång, välkomna, ärade festpublik – ha en lysande 712 
kväll, tack. 713 

 714 

Talet vid riksdagskampanjstarten på Åbos gågata 25.2.2015 av styrelseordförande Jens Back 715 

 Kära studenter, bästa riksdagsvalskandidater och medborgare. 716 

Det är riksdagsval om 55 dagar den 19 april och studenternas kampanjstart sker idag på alla högskoleorter i 717 
hela Finland. Studerandena i både universiteten och yrkeshögskolorna har igen enats för att arbeta för en 718 
gemensam sak nämligen för att försäkra sig om att studieförhållandena inte försämras under nästa 719 
riksdagsperiod. Både kandidater och studerande har möjlighet att ge ett utbildningslöfte och vi hoppas att 720 
många kandidater här idag kan ge sitt löfte om att det inte skärs ner i utbildningen eller studiestödet. 721 



Styrelsens redogörelse för verksamheten 2015  
1.4.2016 

 

   23 

Just studiestödet är något som inte har fått vara i fred under det senaste åren. Beslutsfattarna har både skärt 722 
ner i antalet stödmånader och delat in stödet för universitetsstuderandena i kandidat- och magisterskedet 723 
vilket tvingar många studeranden till att jobba vid sidan av sina studier för att få ekonomin att gå ihop. 724 

 725 

Indexbindningen av studiestödet var ett steg i rätt riktning och vi hoppas att riksdagen håller den kurssen. Till 726 
denna kurs hör även att hålla utbildningen gratis och fri för alla finändare och också för alla som kommer till 727 
Finland för att studera utomlands ifrån. Det är en rikedom att vår inlärningsmiljö är internationell och att alla 728 
har möjlighet att studera det de mest tycker om oberoende av socioekonomisk bakgrund. 729 

I sista hand är det ändå folket som väljer vem det är som styr och ställer i Finland under det kommande fyra 730 
åren. I dag har ni, röstberättigade, chansen att bekanta er med utbudet på kandidater. Gå alltså runt och ställ 731 
frågor som tangerar er vardag för att hitta just den person som ni skulle vilja se bland de andra 199 riksdags 732 
männen och kvinnorna och försök få dem att göra ett utbildningslöfte – ett löfte för framtiden. 733 

Tack. 734 

 735 

Styrelseordförande Jens Backs välkomsttal vid ÅAS paneldebatt på Kåren 25.3.2015 736 

Bästa studenter, bästa panelister och moderator 737 

För exakt en månad sedan drog Finlands Studentkårers Förbunds valkampanj igång. Då var det alla 738 
högskolor i Åbo som gemensamt ordnade kampanjstarten på gågatan. Då hölls ett litet förhör för 739 
riksdagsvalskandidaterna med teman som är viktiga för oss, studerande, och andra frågor som är aktuella i 740 
samhället just nu. Man kan se februarievenemanget som en liten uppvärmning inför idag. Idag har vi 741 
nämligen möjlighet till en grundligare diskussion. Jag hoppas att vi av panelisterna får höra många olika 742 
synpunkter och lösningar på problem och utmaningar som det finländska samhället står inför och hur ni 743 
skulle lösa dessa ifall ni fick sitta i riksdagen den kommande fyra års mandatperioden. Vi hoppas på klara, 744 
tydliga och konkreta svar och åtgärder. 745 

Jag vågar påstå att panelisterna nog har en krävande publik idag. Studenterna idag är väl informerade om sina 746 
rättigheter och skyldigheter. Studerandena och studentrörelsen är också bra på att snabbt agera och ta till 747 
åtgärder då deras rättigheter är hotade. Ett praktexempel på detta är händelserna som utspelade sig för två 748 
veckor sedan. Då var studiestödet hotat och riksdagen tänkte ta bort studiestödet för en andra 749 
högskoleexamen. Detta skulle i praktiken ha betytt att man vore tvungen att välja rätt studieinriktning på 750 
första försöket och inte ha möjlighet att byta där efter. Studentrörelsens snabba agerande resulterade i att 751 
propositionen föll i röstning med rösterna 165 mot och en för. Må detta fungera som ett erkännande att 752 
studerandenas röst är viktig. 753 

Jag vill passa på att påminna om de saker som är viktiga för oss studerande. 754 

 755 
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Dessa är: 756 

Inga nedskärningar i utbildningen. 757 

Studiestödet försvagas inte. 758 

Studenternas hälsovårdsstiftelse för alla studerande på högskolenivå. 759 

Och avgiftsfri utbildning för alla. 760 

  761 

Till slut vill jag tacka fakultetsföreningarna, arbetsgruppen för evenemanget och kårkansliet som varit med 762 
och förverkliga kvällen, panelisterna som kommit hit, Frida som kommer att agera moderator, rundradion 763 
som streamar debatten på Arenan och förstås publiken. 764 

 765 

Låt debatten börja. 766 

 767 

Styrelseordförande Jens Backs tal på Vårdberget 30.4.2015 768 

  769 

Ärade studenter, 770 

 Våren är en ny start på många sätt. 771 

I naturen har blåsipporna slagit ut för länge sedan och i björkarna kan man se små mössöron. Naturen leker 772 
med hela sin mångfald. Leken har ju förståss ett mål – att finna en kompanjon åt varje individ för att skapa 773 
nytt liv. 774 

Denna vår är dock inte bara en ny start för naturen. För två veckor sedan valde Finlands folk en ny riksdag åt 775 
sig och även på den politiska arenan försöker partierna hitta kompanjoner åt sig och få ihop en regering och 776 
ett regeringsprogram. Studentrörelsen har redan länge innan själva valet tog plats arbetat aktivt för att inte 777 
studenternas rättigheter kränks eller villkoren för att studera försämras. Vi är dock hoppfulla och kommer att 778 
fortsätta dejourera utanför ständerhuset och låta de nyinvalda riksdagsledamöterna bli påminda om oss och 779 
de saker som är viktiga för studerande. För att i slutändan är tro på studerande också framtidstro. 780 

Men för tillfället firar dock stora delar av världen studenternas och arbetets högtidsdagar och norra jordklotet 781 
vårens ankomst. Låt om oss därför fira tillsammans vårens nya start och livet. 782 

Med dessa ord vill jag å Åbo Akademis Studentkårs vägnar önska er alla en underbar Valborg och en riktigt 783 
skön annalkande sommar! 784 

Fullmäktigeordförande Alexander Långs tal till Liljan 30.4.2015 785 
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Dessa är: 756 

Inga nedskärningar i utbildningen. 757 

Studiestödet försvagas inte. 758 

Studenternas hälsovårdsstiftelse för alla studerande på högskolenivå. 759 

Och avgiftsfri utbildning för alla. 760 

  761 

Till slut vill jag tacka fakultetsföreningarna, arbetsgruppen för evenemanget och kårkansliet som varit med 762 
och förverkliga kvällen, panelisterna som kommit hit, Frida som kommer att agera moderator, rundradion 763 
som streamar debatten på Arenan och förstås publiken. 764 

 765 

Låt debatten börja. 766 

 767 

Styrelseordförande Jens Backs tal på Vårdberget 30.4.2015 768 

  769 

Ärade studenter, 770 

 Våren är en ny start på många sätt. 771 

I naturen har blåsipporna slagit ut för länge sedan och i björkarna kan man se små mössöron. Naturen leker 772 
med hela sin mångfald. Leken har ju förståss ett mål – att finna en kompanjon åt varje individ för att skapa 773 
nytt liv. 774 

Denna vår är dock inte bara en ny start för naturen. För två veckor sedan valde Finlands folk en ny riksdag åt 775 
sig och även på den politiska arenan försöker partierna hitta kompanjoner åt sig och få ihop en regering och 776 
ett regeringsprogram. Studentrörelsen har redan länge innan själva valet tog plats arbetat aktivt för att inte 777 
studenternas rättigheter kränks eller villkoren för att studera försämras. Vi är dock hoppfulla och kommer att 778 
fortsätta dejourera utanför ständerhuset och låta de nyinvalda riksdagsledamöterna bli påminda om oss och 779 
de saker som är viktiga för studerande. För att i slutändan är tro på studerande också framtidstro. 780 

Men för tillfället firar dock stora delar av världen studenternas och arbetets högtidsdagar och norra jordklotet 781 
vårens ankomst. Låt om oss därför fira tillsammans vårens nya start och livet. 782 

Med dessa ord vill jag å Åbo Akademis Studentkårs vägnar önska er alla en underbar Valborg och en riktigt 783 
skön annalkande sommar! 784 

Fullmäktigeordförande Alexander Långs tal till Liljan 30.4.2015 785 
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Kära Lilja, studenter, medborgare, 786 
 787 
Efter ett händelserikt år är våren här igen och det är dags att hylla dig, Liljan. 788 

Finlands utbildningspolitik har alla de år som Liljan stått här, (det vill säga i exakt 87 år) bidragit till det 789 
välfärdssamhälle som vi lever i idag. Avgiftsfri utbildning har minskat samhällsklyftorna, ökat jämlikheten och 790 
stärkt demokratin i Finland.  Historien bevisar att det varit lönsamt att satsa på avgiftsfri utbildning. Låt oss se 791 
till att Finland även i framtiden, för demokratins och jämlikhetens skull ger framtidens studenter samma 792 
möjlighet som vi har - att avgiftsfritt studera vid Finlands högskolor. 793 

Jag vill tacka alla skattebetalare gett oss studerande möjligheten att avgiftsfritt få studera vid högskolorna i 794 
Finland. Vi ger varje studerande möjlighet att låta uppfylla sina drömmar – Oavsett kön, ålder, ursprung, 795 
språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp. 796 

Med dessa ord har jag den stora glädjen att å Åbo Akademis Studentkårs vägnar önska er alla en riktigt glad 797 
Valborg! 798 

 799 

Talet i Vasa på Valborgsmässoafton framört av styrelsens viceordförande Kajsa Karlsson 30.4.2015 800 

Bästa studenter, Vasabor och övriga! 801 

Jag vill börja med att tacka Pedavoces för en otroligt vacker sång. 802 

Det är en glädje att få studera i en stad som denna som är fylld av kultur och liv, och jag är också tacksam för 803 
att få studera i en så tvåspråkig stad som denna. En av de stora skillnaderna som jag fick uppleva då jag för 804 
nästan två år sedan flyttade från Borgå till Vasa var att trots att båda städerna är tvåspråkiga till pappers så 805 
syns svenskan på ett starkare sätt i gatubilden i Vasa. I denna stad är det nästan garanterat att man får service 806 
på båda språken vart man än går. Det är en rikedom. 807 

Att vara språkkunnig bär en långt i livet. All språkinlärning borde ses som en rikedom och en investering för 808 
framtiden oberoende av om kunskaperna i det språket är relevanta i just den livssituationen eller inte. Vi lever 809 
i en värld som ständigt förändras och kan aldrig riktigt veta vart vi är på väg. 810 

Men det är inte enbart språket som bär oss långt i livet. Under de senaste månaderna har den politiska 811 
debatten i stort sett kretsat kring riksdagsvalet. Diskussionen har först kring vad som kommer att lyfta upp 812 
Finland på sina fötter igen. Många politiska partier har lyft upp arbetet som en förutsättning för Finlands 813 
framgång. Därför tar jag mig friheten att idag kalla vappen och första maj för en högtid som firas till ära av 814 
Finlands framtid. 815 

De som just var uppmärksamma insåg att jag kallade både vappen och första maj för en högtid som firas till 816 
ära av Finlands framtid. Att jag talade om första maj var säkert en självklarhet för många eftersom att detta 817 
traditionellt är arbetarnas fest och vad passar bättre än att fira studenterna och den goda utbildningen som är 818 
grunden för arbetet just dagen före.   819 
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En bra utbildning inom rätt område är i dagens läge avgörande för att få en anställning. Senast i tisdags kunde 820 
vi läsa att man t.o.m. behöver en utbildning för att få plocka skräp vid vägkanten. Finlands konkurrenskraft 821 
ute i världen har byggts upp på den höga utbildningsnivån och det speciella kunnande vi har. P.g.a. den höga 822 
kostnadsnivån i landet har vi inte möjlighet att konkurrera med andra länder på den fria marknaden ifall vi 823 
inte har något som ingen annan kan erbjuda lika bra. 824 

Högklassig utbildning och forskning behövs alltså för att lyfta upp Finland på sina fötter igen och i dagens 825 
läge räcker inte alltid en examen, utan många tjänster kräver i allt högre grad ett mer mångsidigt kunnande 826 
från olika områden. Därför tycker jag att det är ironiskt att man ständigt försöker skära ner på studerandes 827 
möjligheter till studier för att uppnå ett mångsidigt kunnande. Det är klart att man har rätt att kräva framgång 828 
i studierna och kan begränsa studietiden ifall dessa krav är sunda, vilka de inte är idag. En studerande bör ha 829 
möjlighet att skapa sig olika typer av kunnande och erfarenheter under sin studietid. Exempel på dessa är t.ex. 830 
utbytesstudier, arbete eller praktik inom den egna branschen och olika förtroendeuppdrag. Inom systemet 831 
behöver man också beakta individernas olikhet samt skillnaderna mellan olika utbildningar. Alla kan inte vara 832 
lika snabba på att studera. Vi lärde oss redan som små att alla inte är lika och då bör detta också beaktas då 833 
det gäller studier och i vårt samhälle överlag. 834 

Men idag ska vi fira Finlands framtid och glädjas över det vi har. Ta vara på den tvåspråkighet vi har och 835 
tillsammans inleda firandet av vappen. 836 

Jag vill önska er alla en riktigt god valborg och första maj! 837 

 838 

Tal på ÅA100 presskonferensen 22.5.2015 av Styrelseordförande Jens Back 839 

Hej på er alla! Mitt namn är Jens Back och jag är styrelseordförande för Åbo Akademis Studentkår och 840 
studerar process- och systemteknik för tredje året. Sloganen Kunskap igår, idag och imorgon passar i mitt 841 
tycke väldigt bra för Åbo Akademi och beskriver förutom tidens gång även den ständiga växelverkan som 842 
finns mellan att skapa och upprätthålla kunskapen, mellan professorer och studerande. 843 

För mig är möjligheten att studera vid Åbo Akademi och ta del av den kunskap som finns här väldigt 844 
värdefull. Jag värdesätter den goda utbildningen jag får och som jag vet att kommer att bära mig långt i livet. 845 
Jag vill öppet ta in och bli inspirerad av alla möjligheter akademiska studier och miljön ger och min utbildning 846 
gör det möjligt. Det känns alltid bra att vakna på morgonen och att komma till Axelia för att träffa andra 847 
teknologer, gå på föreläsningar, räkna tillsammans och sitta i kafferummet och lösa Hbls fredagskryss. 848 

Den interaktiva studiemiljön vid Åbo Akademi gör att ny kunskap och innovationer får utrymme. Det är 849 
också lätt att gå över ämnesgränserna vid Akademin. Studerande kan skapa sin egen portfölj av kunnande och 850 
med den egna unika kombinationen av kunskap i framtiden gynna både individen, samhället och universitetet. 851 
Vi studerande är och har alltid varit aktiva och drivna. Allt sedan studentkåren startades på initiativ av rektorn 852 
1919 har studerande initiativrikt, engagerat och passionerat varit med och utvecklat Akademin. Varje 853 
studerande lämnar ett avtryck i form av idéer, tankar och åsikter och universitetet är bra på att ta de här 854 
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tankarna till sig. Åbo Akademis förvaltning och personal uppmuntrar, ser och hör varje enskild studerande 855 
och tröskeln att påverka och vara med och forma Akademin är låg. 856 

Studerande är i hög grad med och skapar Åbo Akademis morgondag och bidrar idag till att skapa kunskapen 857 
som denna bygger på. Utan studerande finns inget Åbo Akademi och utan Åbo Akademi inga studerande. Vi 858 
studerande är stolta och glada över möjligheten att vara en del av detta och firar gärna det gångna 859 
århundradet av akademiskt kunnande samtidigt som vi stöder och ser framemot de kommande! 860 

Tack! 861 

 862 

Tal vid Åbo Akademis inskription 1.9.2015 av Åbo Akademis Studentkårs styrelseordförande Jens 863 
Back. 864 

Ärade Kansler, Rektor, Vicerektorer, Studenter, mina Damer och Herrar 865 

Förra veckan inledde kring 700 nya studerande sina studier vid Åbo Akademi. De nya studerande kom från 866 
alla olika delar av Finland och vi fick också rekord många nya utbytesstuderande till Åbo, hela 170. Grattis till 867 
alla er som fick ta emot en ny studieplats. Glädjande är också att många finskspråkiga studerande har sökt hit 868 
till Åbo Akademi för att studera vid ett högklassigt svenskspråkigt universitet. Jag är också tacksam över det 869 
faktum att vi fortfarande har en avgiftsfri utbildning i Finland och att alla unga – oberoende av 870 
socioekonomisk bakgrund eller nationalitet – därmed har en möjlighet att söka sig till en högskoleutbildning 871 
och akademisk karriär. 872 

 873 

Men i en hurudan högskole- och socialpolitisk atmosfär påbörjar studerande sina studier i höst vid ÅA och de 874 
andra universiteten i landet? 875 

Den senaste alarmerande nyheten gällande universitetens finansiering kom i medlet av augusti. Ministeriet 876 
kommer att ge mindre statsanslag till universiteten. Det gäller att ha is i magen, och långsiktigt tänka på 877 
universitetets bästa. Jag tror att ett framgångsrikt universitet också i åtstramningstider bygger på en 878 
högkvalitativ undervisning och stöds av välmående studerande och personal. 879 

En annan inbesparing som oroar mig är fjolårets beslut att slopa hyresbidraget för studenternas 880 
hälsovårdsstiftelse.  Studenternas idoga påverkningsarbete gjorde smällen lite lättare att ta, men bidraget är 881 
inte på återkommande i nästa års budget heller. SHVS är viktig och ovärderlig när det kommer till 882 
upprätthållande av studerandes välmående. Om verksamheten radikalt förändras på grund av inbesparingar 883 
kan grunden för ett framgångsrikt universitet bli instabilt. 884 

I höst skall ÅA utföra sitt eldprov - auditeringen. En högkvalitativ utbildning stöds av en välfungerande 885 
administration, kvalitetssäkringsprocesser och av uppdaterade linjepapper och stadgor. Något som ÅA arbetat 886 
mycket med under det senaste året och som även studentkåren fått ta del av och påverka via utlåtanden. 887 
Studentkårens styrelse ser även framemot att ta del av auditeringen i november. 888 
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Trots att min inledning var - liksom samhällsklimatet - dyster tror jag att så länge som vi jobbar mot samma 889 
mål och alla drar sitt strå till stacken kan vi lösa situationen och bevara välfärden för såväl studerande som 890 
akademipersonalen. 891 

Utmaningarna för dagens studerande, universiteten och för det finska samhället är många och svåra att lösa. I 892 
dylika situationer är det lätt hänt att man kortsiktigt och med skygglappar för ögonen bara försvarar sina egna 893 
intressen. Men på det sättet kommer man ingenstans. Istället behövs det en vilja att samarbeta och en 894 
förmåga att hitta på nya arbetssätt. Under dessa ekonomiskt svåra tider behövs både Åbo Akademis och Åbo 895 
Akademis Studentkårs gemensamma insats för att utveckla Åbo Akademi till ett ännu bättre universitet. 896 

Vi studerande kan själv göra många saker bättre. Vi studerande borde till exempel kräva mera av den 897 
undervisande personalen. Det bästa sättet att säkerställa en hög kvalitet på undervisningen är att studerande 898 
varje dag ställer välmotiverade och utmanande frågor till våra lärare. Genom att motivera våra lärare tror jag 899 
att de även motiverar våra studerande. Samtidigt som vi visar respekt för våra lärare måste vi också kunna 900 
utmana dem vetenskapligt och på så vis konstant se till att kvaliteten på undervisningen är hög. 901 

Vi studerande måste också vara aktiva vid sidan om studierna, dvs i studielivet. Jag tror att många av er tänker 902 
att jag med ordet studieliv menar fester. Festerna är förstås viktiga för den sociala samvaron, men det finns 903 
också mycket annat som hör till studielivet. Tidigare kurator för studentkåren Professor Markku Suksi har 904 
sagt att: ”En betydelsefull del av den bildnings- och fostringsuppgift som ett universitet har görs i själva 905 
verket av olika studentföreningar”. Enligt honom är det vi studerande som står för en av de viktigaste delarna 906 
av den undervisning som vi får under vår studietid. I studielivet lär man sig saker som man inte lär sig i 907 
böcker och det är därför som jag önskar att alla i personalen ännu mera skulle uppmana studerande att 908 
engagera sig i olika studentaktiviteter vid sidan om sina studier. Det här är tiden att ta sig an nya utmaningar, 909 
våga och växa. 910 

Jag vill ännu citera professor i folkrätt och föreståndare för Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo 911 
Akademi Elina Pirjatanniemi: 912 

”De kommande åren kommer att forma din framtid. Tro dock inte att studierna enbart skall gynna dig och 913 
ditt. Såsom det konstateras i universitetslagen: universiteten skall fostra de studerande till att tjäna fosterlandet 914 
och mänskligheten. Det är inga oväsentligheter vi talar om nu. Vi har ett viktigt uppdrag tillsammans. Men vet 915 
du vad, vi ska också se till att vi har hejdlöst kul på vår gemensamma resa.” 916 

Med dessa ord önskar jag er alla ett gott och givande 97:e läsår vid Akademin och hoppas att vi under dess 917 
lopp kan göra samarbetet mellan alla olika grupper vid vår Alma Mater bättre. 918 

Tack! 919 

 920 

Styrelseordförande Jens Backs tal på Lilla Wappen 30.9.2015 921 

Ärade studenter, kåreniter och vänner. 922 
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tankarna till sig. Åbo Akademis förvaltning och personal uppmuntrar, ser och hör varje enskild studerande 855 
och tröskeln att påverka och vara med och forma Akademin är låg. 856 

Studerande är i hög grad med och skapar Åbo Akademis morgondag och bidrar idag till att skapa kunskapen 857 
som denna bygger på. Utan studerande finns inget Åbo Akademi och utan Åbo Akademi inga studerande. Vi 858 
studerande är stolta och glada över möjligheten att vara en del av detta och firar gärna det gångna 859 
århundradet av akademiskt kunnande samtidigt som vi stöder och ser framemot de kommande! 860 

Tack! 861 

 862 

Tal vid Åbo Akademis inskription 1.9.2015 av Åbo Akademis Studentkårs styrelseordförande Jens 863 
Back. 864 

Ärade Kansler, Rektor, Vicerektorer, Studenter, mina Damer och Herrar 865 

Förra veckan inledde kring 700 nya studerande sina studier vid Åbo Akademi. De nya studerande kom från 866 
alla olika delar av Finland och vi fick också rekord många nya utbytesstuderande till Åbo, hela 170. Grattis till 867 
alla er som fick ta emot en ny studieplats. Glädjande är också att många finskspråkiga studerande har sökt hit 868 
till Åbo Akademi för att studera vid ett högklassigt svenskspråkigt universitet. Jag är också tacksam över det 869 
faktum att vi fortfarande har en avgiftsfri utbildning i Finland och att alla unga – oberoende av 870 
socioekonomisk bakgrund eller nationalitet – därmed har en möjlighet att söka sig till en högskoleutbildning 871 
och akademisk karriär. 872 

 873 

Men i en hurudan högskole- och socialpolitisk atmosfär påbörjar studerande sina studier i höst vid ÅA och de 874 
andra universiteten i landet? 875 

Den senaste alarmerande nyheten gällande universitetens finansiering kom i medlet av augusti. Ministeriet 876 
kommer att ge mindre statsanslag till universiteten. Det gäller att ha is i magen, och långsiktigt tänka på 877 
universitetets bästa. Jag tror att ett framgångsrikt universitet också i åtstramningstider bygger på en 878 
högkvalitativ undervisning och stöds av välmående studerande och personal. 879 

En annan inbesparing som oroar mig är fjolårets beslut att slopa hyresbidraget för studenternas 880 
hälsovårdsstiftelse.  Studenternas idoga påverkningsarbete gjorde smällen lite lättare att ta, men bidraget är 881 
inte på återkommande i nästa års budget heller. SHVS är viktig och ovärderlig när det kommer till 882 
upprätthållande av studerandes välmående. Om verksamheten radikalt förändras på grund av inbesparingar 883 
kan grunden för ett framgångsrikt universitet bli instabilt. 884 

I höst skall ÅA utföra sitt eldprov - auditeringen. En högkvalitativ utbildning stöds av en välfungerande 885 
administration, kvalitetssäkringsprocesser och av uppdaterade linjepapper och stadgor. Något som ÅA arbetat 886 
mycket med under det senaste året och som även studentkåren fått ta del av och påverka via utlåtanden. 887 
Studentkårens styrelse ser även framemot att ta del av auditeringen i november. 888 
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Trots att min inledning var - liksom samhällsklimatet - dyster tror jag att så länge som vi jobbar mot samma 889 
mål och alla drar sitt strå till stacken kan vi lösa situationen och bevara välfärden för såväl studerande som 890 
akademipersonalen. 891 

Utmaningarna för dagens studerande, universiteten och för det finska samhället är många och svåra att lösa. I 892 
dylika situationer är det lätt hänt att man kortsiktigt och med skygglappar för ögonen bara försvarar sina egna 893 
intressen. Men på det sättet kommer man ingenstans. Istället behövs det en vilja att samarbeta och en 894 
förmåga att hitta på nya arbetssätt. Under dessa ekonomiskt svåra tider behövs både Åbo Akademis och Åbo 895 
Akademis Studentkårs gemensamma insats för att utveckla Åbo Akademi till ett ännu bättre universitet. 896 

Vi studerande kan själv göra många saker bättre. Vi studerande borde till exempel kräva mera av den 897 
undervisande personalen. Det bästa sättet att säkerställa en hög kvalitet på undervisningen är att studerande 898 
varje dag ställer välmotiverade och utmanande frågor till våra lärare. Genom att motivera våra lärare tror jag 899 
att de även motiverar våra studerande. Samtidigt som vi visar respekt för våra lärare måste vi också kunna 900 
utmana dem vetenskapligt och på så vis konstant se till att kvaliteten på undervisningen är hög. 901 

Vi studerande måste också vara aktiva vid sidan om studierna, dvs i studielivet. Jag tror att många av er tänker 902 
att jag med ordet studieliv menar fester. Festerna är förstås viktiga för den sociala samvaron, men det finns 903 
också mycket annat som hör till studielivet. Tidigare kurator för studentkåren Professor Markku Suksi har 904 
sagt att: ”En betydelsefull del av den bildnings- och fostringsuppgift som ett universitet har görs i själva 905 
verket av olika studentföreningar”. Enligt honom är det vi studerande som står för en av de viktigaste delarna 906 
av den undervisning som vi får under vår studietid. I studielivet lär man sig saker som man inte lär sig i 907 
böcker och det är därför som jag önskar att alla i personalen ännu mera skulle uppmana studerande att 908 
engagera sig i olika studentaktiviteter vid sidan om sina studier. Det här är tiden att ta sig an nya utmaningar, 909 
våga och växa. 910 

Jag vill ännu citera professor i folkrätt och föreståndare för Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo 911 
Akademi Elina Pirjatanniemi: 912 

”De kommande åren kommer att forma din framtid. Tro dock inte att studierna enbart skall gynna dig och 913 
ditt. Såsom det konstateras i universitetslagen: universiteten skall fostra de studerande till att tjäna fosterlandet 914 
och mänskligheten. Det är inga oväsentligheter vi talar om nu. Vi har ett viktigt uppdrag tillsammans. Men vet 915 
du vad, vi ska också se till att vi har hejdlöst kul på vår gemensamma resa.” 916 

Med dessa ord önskar jag er alla ett gott och givande 97:e läsår vid Akademin och hoppas att vi under dess 917 
lopp kan göra samarbetet mellan alla olika grupper vid vår Alma Mater bättre. 918 

Tack! 919 

 920 

Styrelseordförande Jens Backs tal på Lilla Wappen 30.9.2015 921 

Ärade studenter, kåreniter och vänner. 922 
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Hösten och vintertiden kan kännas dyster. Det är mörkt och regnigt och arbetet är mer eller mindre 923 
betungande. 924 

Nu på Lilla Wappen tar våren och sommaren på ett sätt slut, men det är ingen orsak att börja känna sig 925 
deprimerad fast dagarna blir kortare och temperaturen sjunker. Man skall komma i håg att glädjas för de små 926 
sakerna i vardagen och samvaron med nära och kära. 927 

Teknologerna i Finland har långa traditioner i ett långt wappfirande. Inte sällan blir det till en tävling, vem 928 
börjar fira wappen tidigast och slutar sist? För de flesta teknologer räcker dock en månad, mycket mer skulle 929 
ju bli tungt för såväl kropp, som själ. 930 

Trots att jag är teknolog menar jag nu inte till att man nödvändigtvis borde börja fira wappen riktigt ännu. 931 
Vintersolståndet med allt vad det innebär bör firas först och efter det har man ju halva läsåret kvar. Dock är 932 
det bra att på den kommande vinterns mörkaste stunder komma ihåg att tiden går snabbt. Snart är våren här 933 
igen och wappfirandet kan börja på nytt. 934 

Med dessa ord vill jag önska er en underbart euforisk höst. 935 

 Studenter, hösten är här, mössorna avigt! 936 

 937 

Styrelseordförande Jens Backs tal vid hjältegravarna 6.12.2015 938 

 939 

Kära Åbostudenter, ärade självständighetsfirare! 940 

Vi är här idag för att hedra de män och kvinnor som genom tiderna gett sina liv för oss, för vår gemenskap 941 
och framtid, för ett självständigt Finland. Vi har haft privilegiet att växa upp i en tid av fred. 942 

Även om vi står vid foten av detta monument som rests för dem som givit sitt liv för vår självständighet, står 943 
vi egentligen på deras breda och kraftiga axlar. Dessa axlar är det arv, den stomme vi idag tryggt kan bygga 944 
vårt land och våra egna idéer och ambitioner på. Framförallt är det genom att visa vår stolthet för att vara 945 
finländare och respektera det som vi fått i arv som vi bäst tackar det som gjorts för att vi får stå här idag. 946 
Kom därför ihåg att alltid uppträda hederligt så att alla kan känna sig stolta av att vara finländare och 947 
fosterländska - i dag och i morgon. 948 

Senast jag höll ett tal vid hjältegravarna var det min egen studentdimissionsdag för snart sex år sedan. Då, 949 
som nu, stod vi med våra studentmössor på huvudet för att hedra de som satt sitt liv på spel och också 950 
offrade det för fosterlandet. Vi har drömmar och mål som vi vill förverkliga. De som vilar här hade också 951 
drömmar om en ljusare framtid. Deras drömmar tog slut vid fronten, våra drömmar lever vidare. Även om 952 
den vita sammet som våra mössor är gjorda av med tiden kommer att gulna, må minnet om våra företrädares 953 
uppoffringar alltid finnas klart i vårt sinne. 954 

Med dessa ord vill jag önska er alla en god fortsättning på självständighetsdagen! 955 
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 956 

10 ÅAS 2015  957 
 958 

Fullmäktige 959 

ÅAS’ fullmäktige för perioden 1.1.2014-31.12.2015 valdes av kårmedlemmarna vid fullmäktigevalet 5–960 
6.11.2013. 961 

 Under år 2015 bestod fullmäktige av följande personer: 962 

  963 

Fakula Vasa (7 mandat) 964 

Nylund Anna 965 

Westerholm Cecilia (utexaminerad före hösten) 966 

Hällfors Christoffer (utexaminerades före årsskiftet 2014-2015) 967 

Forsblom Christoffer 968 

Prinsén Antonia 969 

Strengell Erika 970 

Lång Caroline 971 

Bjon Carl-Axel 972 

Honkanen Nicholas (ordinarie från och med möte 05/15) 973 

  974 

Suppleanter: 975 

Karlson Hanna 976 

Smeds Jonny 977 

Hällund Thomas 978 

Rönnberg Amy (befriad hela året) 979 

Kuusisaari Sandra 980 

Kronholm Nina 981 

Joffs Christian 982 
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Juth Ellinor (från och med möte 05/15)  983 

  984 

De Rättvisa (6 mandat) 985 

Nymark Jimmy 986 

Englund Anna 987 

Schantz Marina von (befriad hösten) 988 

Lindberg Desiré 989 

Metsärinne Lotta 990 

Lindroos Peter 991 

Nykvist Johnny (ordinarie fr.o.m. 5/15) 992 

  993 

Suppleanter: 994 

Nyman Robin 995 

Söderström Mikaela (LSK) (utexaminerad före hösten) 996 

Åkermarck Victoria (LSK) 997 

Rosenström Helena (LSK) 998 

Jankes Emil (LSK) 999 

Karlsson Veronica (LSK) (fr.o.m. 5/15)   1000 

Biström Ina (Gröna Listan) (fr.o.m. 5/15) 1001 

  1002 

LSK i Åbo (4 mandat) 1003 

Sunde Sonja (fram till 13.5) 1004 

Forss Lisa (befriad hösten) 1005 

Mantere Johanna 1006 

Lång Alexander 1007 

 Kangas Heidi (ordinarie fr.o.m. 13.5) 1008 

Häggblom Fanny (ordinarie fr.o.m. möte 5/15) 1009 

Styrelsens redogörelse för verksamheten 2015  
1.4.2016 

 

   32 

  1010 

Suppleanter: 1011 

Karlsson Matilda 1012 

Grindgärds Matilda 1013 

Sigfrieds Oscar (fr.o.m. 5/15, tidigare suppleant för MK-L) 1014 

Ingman Anna (FV) (fr.o.m. 5/15) 1015 

  1016 

MK-Listan (4 mandat) 1017 

Huttunen Emil 1018 

Jusélius Joakim 1019 

Lindén Mikael 1020 

Junell Daniel 1021 

 1022 

Suppleanter: 1023 

  1024 

Karlsson Jeannette (fr.o.m. 5/15) 1025 

Salo Otto 1026 

Salminen Jean (befriad hösten) 1027 

Vane-Tempest Petter (fr.o.m. 5/15) 1028 

Grandell Johanna 1029 

Sigfrids Oscar (to.m. 5/15, sedan suppleant för LSK) 1030 

  1031 

Åbo Gröna Vänster (3 mandat) 1032 

Ahlö Martin 1033 

Ekstrand Emma 1034 

Sandell Axel (fram till hösten) 1035 

Lindblom Oskar (ordinarie fr.o.m. 5/15) 1036 
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  1037 

Suppleanter: 1038 

Alajoki Kai (ÅSS) 1039 

Huttunen Jeanette (Gröna Listan) 1040 

Matatfolk Kennet (ÅSS) (fr.o.m. 5/15) 1041 

  1042 

  1043 

Humanistiska listan (1 mandat) 1044 

Biström Henrika 1045 

  1046 

Suppleanter: 1047 

Snellman Ken 1048 

  1049 

Fullmäktige sammanträdde till ett möte för att konstituera sig för år 2015 3.12.2014, höll sitt vårmöte 1050 
31.3.2015 och sitt höstmöte 1.12.2015. Därutöver sammanträdde fullmäktige fyra gånger under året till 1051 
fullmäktigemöte (10.2; 13.5; 16.9; 27.10). 1052 

  1053 

Under året verkade följande personer inom ÅAS organ: 1054 

  1055 

Fullmäktiges presidium 1056 

Fullmäktigeordförande: Alexander Lång 1057 

Första vice ordförande: Lotta Metsärinne 1058 

Andra vice ordförande: Jimmy Nymark 1059 

  1060 

ÅAS styrelse 1061 

Styrelseordförande: Jens Back 1062 

Vice styrelseordförande: Kajsa Karlsson 1063 

Styrelsemedlem: Richard Backman 1064 
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Styrelsemedlem: Alex Karlsson (fram till 16.9.2015) 1065 

Styrelsemedlem: Tommy Räfsbäck 1066 

Styrelsemedlem: Milla Stenström 1067 

  1068 

Ekonomidirektionen 1069 

Daniel Lähde (ordförande) 1070 

Marina Stenbäck 1071 

Alexander Skog 1072 

Rolf Ahlqvist 1073 

Tommy Sandås 1074 

Nina Andersson 1075 

  1076 

Kårkurator 1077 

Stefan Wallin 1078 

  1079 

Kåraller 1080 

Marina Stenbäck 1081 

Erika Strengell 1082 

  1083 

Inventerare i Åbo 1084 

Richard Backman 1085 

Anna Englund 1086 

Daniel Junell 1087 

Marina von Schantz 1088 

  1089 

Inventerare i Vasa 1090 

Anna Nylund 1091 
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Thomas Hällund 1092 

  1093 

Revisor                                              1094 

Henry Maarala, KPMG 1095 

  1096 

Verksamhetsgranskare                    1097 

Anna Litonius 1098 

  1099 

Sifferrevisorer 1100 

KPMG 1101 

  1102 

Anställda 1103 

Generalsekreterare Riina Forsman 1104 

vikarie Ann-Katrin Bender (fram till 12.10.2015) 1105 

vikarie Linda Lindholm (från och med 12.10.2015) 1106 

Verkställande direktör för ekonomisektorn Patrik Fellman 1107 

Högskolepolitisk expert Petra Lindblad (fram till 12.5.2015) 1108 

vikarie Eija Laitinen (från och med 3.8.2015) 1109 

Socialpolitisk expert Monika Antikainen 1110 

Informatör Matias Dahlbäck 1111 

Kanslisekreterare Markus Heikkilä 1112 

Verksamhetsledare för Havtornen Anna-Kajsa Blomqvist (fram till 19.6.2015) 1113 

Jonna Lindqvist (från och med 10.8.2015) 1114 

Marknadsföringskoordinator Vilhelm Forss (fram till 23.10.2015) 1115 

  1116 

Projektanställda 1117 

Projektkoordinator för Kårval 2015 1118 
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Åbo Gröna Vänster: Martin Ahlö som ordinarie och Axel Sandell som suppleant 1136 

Humanistiska listan: Henrika Biström som ordinarie och Branko Lampi som suppleant (fram till 10.2.2015) 1137 
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