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Verksamhetsberättelse

”Studentkåren har till uppgift att vara
en förenande länk för studerandena
vid Åbo Akademi samt att främja deras samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och
strävanden i anknytning till studerandes roll i samhället.”
ÅAS stadgar, 1 §
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1 Verksamhetsidé
Åbo Akademis Studentkår har enligt universitetslagen (558/2009) 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. Utgifterna för verksamhet som är förenlig med studentkårens syfte och uppgifter betalas med
inkomsterna av studentkårens egendom och verksamhet samt med den medlemsavgift som studentkåren har rätt att påföra studentkårens medlemmar.
ÅAS intressesektors verksamhet utgörs i huvudsak av tre områden: intressebevakning, service och samhällspåverkan. 2016 hade ÅAS totalt 4937 kårmedlemmar, varav 4683 grundexamensstuderande, 68 forskarstuderande
och 186 utbytesstuderande. Medlemmarnas placering på verksamhetsorterna var följande Åbo 3505 st., Vasa 1013 st., Jakobstad 111 st., Helsingfors 53
st., Mariehamn 1st.
Enligt resultaträkningen visar ÅAS en förlust på -64 277,06 €. I totalresultatet
ingår följande enhetsresultat:
Kårfastigheterna

-218 293,70 €

Intressesektorn

13 503,26 €

Placerade medel

140 519,38 €

		
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. 		
									

2 Allmänt
ÅAS högsta beslutande organ är kårfullmäktige. De 25 mandaten i kårfullmäktige var under år 2016 besatta med följande grupperingar: De Rättvisa, LSK i
Åbo, LSK i Vasa, MK-listan, Åbo Gröna Vänster och Socialdemokratiska studerande. Fullmäktige sammanträdde sju gånger under året samt till ett konstituerande möte för år 2017 i december 2016.

3 Intressesektorn
2016 var ett innehållsrikt år för Åbo Akademis Studentkår.  Studentkåren firade 97 år. God och effektiv intressebevakning med fokus på en bättre framtid för
studerande vid Åbo Akademi har varit intressesektorns strävan i all dess verksamhet år 2016. På intressebevakningssidan arbetade intressesektorn särskilt
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aktivt med frågor kring studiestöd och studerandes hälsovård. Medlemsservicen förbättrades genom ibruktagande av ett smidigare anmälningssystem till
evenemang och förberedelser inleddes för att kunna motta betalningar med
kort vid ÅAS kanslipunkter. Studentkårens fullmäktige godkände en ny strategi och styrdokumenten för verksamheten uppdaterades. Studentkåren godkände även ett nytt policydokument som ger en allmän bild av ÅAS politiska
linje. Studentkåren verkade också i samarbete med andra kårer till förberedelserna för studerandes kommunalvalsprogram inför kommunalvalet år 2017.

3.1 Intressebevakning

ÅAS bevakade processen med social- och hälsovårdsreformen. Diskussionen
i FSF om studerandes utkomst fortsatte under året och ÅAS kommenterade
och bevakade detta liksom utvecklingen av studiestödets utformning. Eftersom de föreslagna nedskärningarna i studiestödet var historiskt stora, arrangerade studentrörelsen en stordemonstration i Helsingfors den 9 mars 2016.
ÅAS deltog i demonstrationen och arrangerade två POP-UP studiestödsinfon
före demonstrationen i Åbo (3.3) och i Vasa (7.3.). ÅAS fick stor mediesynlighet
och genomslagskraft med sina insändare och intervjuer i den svenskspråkiga
pressen.
Vid planeringen av det nya Campus Gadolinia har ÅAS framhållit vikten av
ändamålsenliga utrymmen för grupparbeten och möjligheten att studera tillsammans på campus.

3.2 Medlemsservice

Studentkåren genomförde en tävling bland kårmedlemmarna där de tillfrågades hur de tycker att studierna och serviceformerna vid ÅA kunde förbättras för
att bli effektivare och mer ändamålsenliga. De bästa förslagen sammanställdes till en rapport som överlämnades till ledningen och anställda vid ÅA och
finns tillgänglig på ÅAS webbplats.
ÅAS har under år 2016 även arbetat med att öka kommunikationen på engelska i de olika medierna och informationskanalerna som kåren använder sig av.
Hösten 2016 inledde Åbohögskolorna ett samarbete inom motionen genom
att pilotera ett gemensamt motionsutbud med namnet CampusSoprt. ÅAS
gym Roddis ingick i CampusSports gymutbud, vilket ökat användningsgraden
av Roddis märkbart.
ÅAS webbplats www.studentkaren.fi förnyades i slutet av 2016 och fick ett
nytt utseende.
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3.3 Samhällspåverkan

3.6 Personal och projektansvariga

Enligt universitetslagen ska Åbo Akademi särskilt tillgodose den svenskspråkiga befolkningens behov av utbildning och forskning samt i sin verksamhet
beakta landets tvåspråkighet. ÅAS arbetar ständigt för att uppmärksamma
svenska språkets ställning och för att bevaka svenskspråkiga studerandes intressen, så även under 2017. Språkfrågor lyftes fram speciellt till Finlands Studentkårers Förbund, Studenthälsan och Nyyti r.f. ÅAS deltog aktivt i utvecklingen av studiekortsleverantören Franks svenskspråkiga service under året.

Generalsekreterare Riina Forsmans vikarierande generalsekreterare Linda
Lindholm, högskolepolitisk expert Petra Lindblad (från 25.4 2016), vikarierande högskolepolitisk expert Eija Laitinen (fram till 22.3 2016), vikarierande
högskolepolitisk expert Ken Snellman (29.3-22.4), socialpolitisk expert Monika Antikainen, informatör Matias Dahlbäck, kanslisekreterare Markus Heikkilä och verksamhetsledare för Havtornen Jonna Lindqvist. Vid intressesektorn
arbetade under året även en marknadsföringskoordinator (Hannes Nummela),
två marknadsförare (Paul Seppänen och Anna Koivula), två årsfestmarskalker (Aada Willberg och Christoffer Kaski) och en projektkoordinator för Campussitzen (Anna Nyberg) som ordnas i samarbete med de andra student- och
studerandekårerna i Åbo. Alexander Lång utförde ett utredningsuppdrag för
styrelsen under sommaren 2016.

Under året 2016 har ÅAS tillsammans med de andra studerande och studentkårerna genomfört projektet för att förnya politiska programmet för Grupp 40
000. På basis av enkäten har Grupp 40 000 utarbetat det nya kommunalpolitiska programmet för studerande i Åbo. I Vasa har den kommunala påverkan
både mot högskolorna och staden gjorts inom de ramar som samarbetsorganisationen Vasa Studerande r.f. erbjudit.

På hösten organiserade FSF kampanjen #studentsoffinland i vilken ÅAS deltog tillsammans med de övriga studentkårerna. Syftet med kampanjen var att
lyfta fram den finländska studentens vardag, med delmålet att bredda den allmänna bilden av studerande.

3.4 Intressesektorns ekonomi

Medlemsavgiften under läsåret 2015–2016 var 116,00 euro för grundexamensstuderande och 62,00 euro för forskarstuderande. Medlemsavgifterna
uppgick år 2016 till 311 168,00 euro (exkluderande hälsovårdsavgiften om 54
euro/grundexamensstuderande medlem). Av dessa medel har 211 845,07 euro
gått till löner. Som helhet har ÅAS intressesektor klarat ekonomin bra år 2016.

3.5 Kårstyrelsen

Åbo Akademis Studentkårs styrelse bestod under året av följande medlemmar:
• Anton Norrback, styrelseordförande
• Ida Berg, viceordförande
• Cecilia Björkqvist, intressebevakning i Vasa
• Jasmine Malla, internationellt ansvarig
• Oscar Karlsson, studenttraditioner och specialföreningar
• Linda Smids, intressebevakning i Åbo
Styrelsen övergick år 2016 till att hålla möte varannan vecka med undantag för
sommarmånaderna. Styrelsen hade 21 möten under året.

Under året bestod intressesektorns sekretariat av:

4 Ekonomisektorn
Verksamheten har koncentrerats till Kafé Gadolinia Kb:s studentbespisningar,
förvaltningen av kårfastigheterna och placeringsverksamhet. Kafé Gadolinia
Kb har liksom tidigare år också handhaft kvällsrestaurangen. 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.
ÅAS helägda bolag Ab Jerum Oy har inte bedrivit verksamhet under räkenskapsperioden.

4.1 Ekonomidirektionen

Ekonomidirektionen (ED) bestod från och med årsskiftet av följande medlemmar: vice ordförande Anders Solvin, Alexander Skog, Tommy Sandås, Rachel
Nygård-Taxell och Jarkko Kaplin. Ekonomidirektionens ordförande Daniel Lähde avgick för att undvika intressekonflikt då han började jobba på KPMG. Marina Stenbäck valdes till Ekonomidirektionens ordförande av fullmäktige på
dess andra möte 11.2.2016.

VD Patrik Fellman har fungerat som sekreterare för ekonomidirektionen.
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Under året 2016 sammanträdde ekonomidirektionen till nio protokollförda
möten. Utöver detta ha ekonomidirektionen sammanträtt för att utveckla ledarskapet inom ekonomisektorn som stöd till VD.

4.2 Personal

Patrik Fellman har fungerat som verkställande direktör för ÅAS ekonomisektor,
Kafé Gadolinia Kb och AB Jerum Oy under år 2016.

4.3 Revisorer

Revisionen har skötts av CGR Henry Maarala med en av revisionsbyrå KPMG
utsedd suppleant. Sifferrevisionen har skötts av revisionsbyrå KPMG.

4.4 Kafé Gadolinia Kb

Kafé Gadolinia Kb fortsatte att under 2016 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 måltidsförsäljning kvällstid har fortsatt i Kafé Gadolinia. ”Late Lunch”-konceptet
utvecklades under hösten med ett ytterligare ”Late Lunch”-alternativ som
serveras endast under ”Late Lunch”-timmarna. I samband med att Åbo Akademi flyttade sin verksamhet från Hanken fastigheten till ASA- huset och Yrkeshögskolan Novia som flyttar in i Hanken fastigheten kommer att utnyttja
kafé-utrymmena i sin undervisning beslöt ekonomidirektionen att inte fortsätta med verksamheten i Café Hanken.
Kafé Gadolinia Kb har under året gjort målmedvetna satsningar på marknadsföring i sociala medier och varit en drivande kraft i ordnande av Street festivalen som gick av stapeln hösten 2016. Festivalen var en del av Åbo Akademis
inskriptionshögtidligheter och hade 1000 deltagare.

Antalet serverade studentluncher 2012-2016:
2012

2013

2014

2015

2015

226 488

238 046

256 447

256 152

240 782

		
Antalet sålda studentluncher minskade med 6 %, medan antalet sålda övriga
luncher hölls på föregående årets nivå. Det minskade antalet studentluncher
beror på förändrad konkurrenssituation i universitetsområdet. Omsättningen
för bolaget var under år 2016 1 955 399,42 €, vilket är ca 74 000€ mindre än
året innan. Trots den minskade omsättningen ökade bolagets rörelseresultat
med 57 % till 110 993,10 €.
För Kafé Gadolinia Kb har gjorts separat bokslut, som visar en vinst på
111 312,10 €.
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4.5 Kårfastigheterna

Kårhus renoveringen inför Studentkårens 100-års jubileum påbörjades under
sommaren 2016: Festsalsdelens fasad mot Tavastgatan tvättades och målades medan fasaden mot öster fick ny rappning. Stenbeläggningen framför restaurangens ingång radades om och gjordes rakare. Terassen på innergården
renoverades och restaurangkökets kylrum, som är belägna under terassen,
renoverades och byttes ut till nya, mer ändmålsenligt planerade kylrum med
förbättrad energieffektivitet. Kårhusets bastu samt Studentkårens representationsutrymme Marlirummet totalrenoverades. Planeringen av Tavasthems
renovering sommaren 2017 inleddes med bl.a. val av planerare.

I Havtornen uppdagades problem med fasaden och taket i början av 2016.
Efter en lägesutredning valde Ekonomidirektionen att renoveringen av fasaden och taket genomförs sommaren 2017. Havtornen gjorde ett resultat på
-18 207,33 € efter avskrivningar.
Efter administrationskostnader och avskrivningar gör Tavasthem ett resultat
på -200 086,37 €. Alla reparations och renoveringskostnader på 234 793,66 €
har kostnadsförts till räkenskapsperioden. Ur den så kallade Studenthemsfonden, som förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi, erhölls 26 511,38 € för
Tavasthems reparationskostnader, jämfört med föregående år (24 700,22 €).
I slutet av året efterskänkte Stiftelsen för Åbo Akademi två långvariga lån
från 1960-talet. De efterskänkta lånens sammanlagda belopp uppgick till
42 723,24 €. Efterskänkningen har bokats som övrig finansiell inkomst för Tavasthem.

4.6 Administrationen

Administrationskostnaderna för ÅAS uppgick 2016 till 82 235,74 € där de största enskilda kostnaderna består av lönekostnader och kostnader för ekonomiförvaltning. Administrationskostnaderna har allokerats till de olika enheterna.
Under 2016 har ekonomidirektionen tagit del av upprättandet av en ny strategi för ÅAS. Strategin har diskuterats i ekonomidirektionen under hösten 2016.

4.7 Självtäckande fonder

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

4.8 Kårhusfonden

Kårhusfondens avsikt är att i långa loppet garantera Kårhusets fortsatta existens. ÅAS strävar att placera sina medel långsiktigt på en låg risknivå. Investeringarna i bostäder har även en viktig social dimension. Utöver studenthemmet Tavasthem kan ÅAS i dagens läge erbjuda hyresbostad åt över 30
13
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studenter. Flera av lägenheterna har renoverats i samband med stambyte.
Målsättningen för fördelningen av placeringarna har ursprungligen varit jämnt
tredelad, ränteplaceringar, bostäder och aktieplaceringar. Tack vare bostadsprisernas goda utveckling har bostäderna fått en större vikt. Eftersom vi inte
vill avyttra bostäder, även pga. deras sociala funktion, har vi gått in för att bostädernas andel kan vara större och att resten fördelas mellan räntebärande
och aktierelaterade placeringar.

Styrelsens redogörelse för
verksamhetsåret 2016

Under 2016 har mindre omplaceringar gjorts. Ekonomidirektionen har under
året kontinuerligt följt upp placeringsportföljens utveckling.
Totalt är placeringarnas dagsvärde ca 4,51 milj. €, varav bostädernas dagsvärde är ca 2,35 milj. €, och aktie- och räntefondernas dagsvärde är ca 2,16 milj. €.

4.9 Ekonomisektorns understöd till intressesektorn

Ekonomisektorn har finansiellt stött intressesektorn genom delade lönekostnader för informatören, kanslisekreteraren och verksamhetsledare för Havtornen. Utöver detta har ekonomisektorn stött intressesektorn genom att understöda intressesektorns hyreskostnader för kansliutrymmen.

14

15

ÅAS verksamhetsberättelse 2016

1 Organisationen
Åbo Akademis studentkårs huvudsakliga syfte är enligt Universitetslagen
(2009/558) att “vara en förenande länk för sina medlemmar och att främja
deras samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och
strävanden i anknytning till studenternas roll i samhället. Studentkåren har till
uppgift att delta i universitetets fostringsuppgift, som det föreskrivs om i 2 §,
genom att förbereda de studerande för ett aktivt, medvetet och kritiskt medborgarskap. Som stöd för den ideella verksamheten kan studentkåren även
bedriva affärsverksamhet”.
Intressebevakningen vid ÅAS bedrivs av studentkårens intressesektor enligt
de riktlinjer fullmäktige godkänt. Intressesektorn består av studentkårens styrelse och kansli.

1.1 Inledning

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

2016 hade ÅAS totalt 4937 kårmedlemmar, varav 4683 grundexamensstuderande, 68 forskarstuderande och 186 utbytesstuderande. Medlemmarnas
placering på verksamhetsorterna var följande Åbo 3505 st., Vasa 1013 st., Jakobstad 111 st., Helsingfors 53 st., Mariehamn 1st.
ÅAS huvudsakliga uppgift är att bevaka sina medlemmars intressen och möjligheter att studera. Intressebevakningsarbetet förs på tre nivåer; på nationellt plan, på de studieorter där ÅAS medlemmar är aktiva och inom Åbo Akademi. ÅAS målsättning är att alla studerande ska ha likvärdiga möjligheter till
studier, studierelaterad service och studieliv. ÅAS arbete ska genomsyras av
jämlikhet och kårgemenskap. ÅAS har som enda svenskspråkiga studentkår
vid ett mångvetenskapligt universitet ett speciellt samhälleligt och finlandssvenskt ansvar.

1.2 Fullmäktige

Den högsta beslutande makten inom ÅAS innehas av fullmäktige. Under år
2016 sammanträdde fullmäktige till sju möten. Grupperingar i ÅAS fullmäktige 2016 har varit De Rättvisa, LSK i Åbo, LSK i Vasa, MK-listan, Åbo Gröna
Vänster och Socialdemokratiska studerande.
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1.3 Åbo Akademis Studentkårs styrelse

Studentkårens styrelsesammansättning kan årligen anpassas efter organisationens behov. Under 2016 hade ÅAS sex stycken styrelsemedlemmar.
Studentkårens styrelse år 2016 har bestått av:
• Anton Norrback, styrelseordförande
• Ida Berg, viceordförande
• Cecilia Björkqvist, intressebevakning i Vasa
• Jasmine Malla, internationellt ansvarig
• Oscar Karlsson, studenttraditioner och specialföreningar
• Linda Smids, intressebevakning i Åbo
Under året hade styrelsen 21 st styrelsemöten.

1.4 Personal

Under året bestod intressesektorns personal av: Generalsekreterare Riina
Forsmans vikarierande generalsekreterare Linda Lindholm, högskolepolitisk
expert Petra Lindblad (från 25.4 2016), vikarierande högskolepolitisk expert
Eija Laitinen (fram till 22.3 2016), vikarierande högskolepolitisk expert Ken
Snellman (29.3-22.4), socialpolitisk expert Monika Antikainen, informatör
Matias Dahlbäck, kanslisekreterare Markus Heikkilä och verksamhetsledare
för Havtornen Jonna Lindqvist. Vid intressesektorn arbetade under året även
en marknadsföringskoordinator (Hannes Nummela), två marknadsförare
(Paul Seppänen och Anna Koivula), två årsfestmarskalker (Aada Willberg och
Christoffer Kaski) och en projektkoordinator för Campussitzen (Anna Nyberg)
som ordnas i samarbete med de andra student- och studerandekårerna i Åbo.
Alexander Lång utförde ett utredningsuppdrag för styrelsen under sommaren
2016.
Som ansvarsfull arbetsgivare har ÅAS under år 2016 värnat om sin personal
och erbjudit utbildning. Kanslisekreterare Heikkilä har deltagit i en kurs i psykisk första hjälp. Personalen har också erbjudits deltagande i det av Svenska
studieförbundet, Folkhälsan, Svenska folkskolans vänner och Veritas arrangerade projektet Hälsa3, som strävar till att stöda god arbetshälsa. Fyra anställda deltar i Hälsa3. Hälsa3 fortsätter under år 2017.
Personalen har även tillgång till Smartums kultur- och motionssedlar. Utvecklingssamtal hölls under våren med samtliga av intressesektorns anställda.
En utbildnings-och rekreationsdag ordnades i maj. Som personalens arbetsskyddsfullmäktige har SE Monika Antikainen fungerat (mandatperiod 1.1.2015-31.12.2016).
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1.5 Studentkårens ekonomi

Under 2016 har studentkårens ekonomi varit stabil. Medlemsavgiften var 116
euro för grundexamensstuderande och 62 euro för forskarstuderande. Avgiften för grundexamensstuderande innehåller en avgift på 54 euro som går oavkortat till Studenternas hälsovårdsstiftelse.

1.6 Kontakt med förvaltningen

Under året har styrelsen haft en regelbunden kontakt med rektor Mikko Hupa
samt förvaltningsdirektör Ulla Achrén bl.a. i form av rektorsluncher en gång i
månaden. Under året har styrelsen också träffat alla dekaner och vice rektorerna minst en gång var.

Styrelsemedlemmarna i Vasa har aktivt deltagit i torsdagsmöten som arrangerats av Vasarektor Göran Djupsund för personalen i huset.

2 Projekt år 2016
2.1 Uppdaterandet av ÅAS strategi

I början av året tillsattes en strategigrupp som bestod av följande personer:
Alexander Skog (ordförande), Ken Snellman, Anna Nylund, Rasmus Lindqvist
samt följande personer i egenskap av deras post FO Milla Stenström, SO Anton Norrback, EDO Marina Stenbäck och GS Linda Lindholm.

Träffarna var 8 st till antalet och dessutom har det ordnats 5 träffar för att höra
olika beslutande eller operativa organ inom ÅAS.
Träffar har hållits kontinuerligt under året 2016 och extern expertis har konsulterats i form av Martin Nordell som doktorerat kring temat strategier. Under
året har gruppen även hållit ett flertal workshops för att få olika gruppers åsikter på vad strategin borde innehålla, fullmäktige har hörts två gånger, styrelsen en gång, ekonomidirektionen en gång och ÅAS personal en gång. Strategin
godkändes på fullmäktiges höstmöte (07.12.2016). År 2017 fortsätter arbetet
med implementering av strategin.

2.2 Reviderande av ÅAS policydokument

Styrelsen började arbeta på dokumentet på våren 2016. I oktober 2016 fick
fullmäktige kommentera policydokumentet och på basen av kommentarerna
har experterna samt intressebevakarna gjort ändringar i det slutliga policydokumentet, som sedan godkändes på fullmäktiges höstmöte 2016.
Det nya policydokumentet skall fungera som ett hjälpmedel för de kommande
styrelserna och fullmäktige. Policydokumentet är kortfattat och skriven på ett
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sätt som ger en allmän bild av ÅAS politiska linje och fungerar även om det sker
ändringar som påverkar studerande.

2.3 Den finlandssvenska högskolekontakten

Ett projekt som skulle samla alla helt svenska och delvis svenska studentoch studerandekårer. Tanken var att ett antal träffar skulle ordnas under året,
dessutom var tanken att ÅAS skulle ha startat samarbetet genom att ordna ett
seminarium i Åbo.

Startseminariet skulle ha ordnats på våren men föll av tidsbrist från styrelsens sida helt och hållet bort. Tiden togs upp av bland annat ordnandet av en
SEKSMYY-träff tillsammans med TYY som i sin tur blev en lyckad träff med ca.
50 deltagare. Styrelse 2016 valde i sitt förslag till verksamhetsplan 2017 att
inte föra över projektet till nästa år.
ÅAS har ändå under året träffat de svensktalande student- och studerandekårerna flera gånger i andra sammanhang, bland annat på SSI:s studentledarseminarium och i samband med FSF:s olika träffar. Personalen träffade även
Noviums personal i november 2016.

2.4 ÅAS 100 och ÅA 100

Generalsekreteraren har representerat ÅAS i styrgruppen för ÅA:s 100-årsjubileum år 2018. I januari 2018 ordnas en startfest på Kåren i Åbo. För startfesten har det tillsatts en planeringsgrupp i vilken ÅAS representeras av VD Patrik
Fellman, restaurangchef Anne Peltonen och ordförande för ÅAS jubileumsarbetsgrupp, politices magister Lotta Metsärinne.

ÅAS jubileumsarbetsgrupp har haft tre möten under året. Arbetsgruppen har
sammanställt en årsklocka, planerat medelinsamlingen inför jubileumsåret
och kartlagt intresset bland dem som gör studentspex i Åbo och i Vasa om intresset att delta med program. Själva årsfesten kommer att hållas lördagen
den 16.2.2019.
Brahebalen infaller med jubileumsåret, vilket möjliggör ett naturligt forum att
involvera tidigare kåraktiva. Under jubileumsåret planeras fyra kvällar med inbjuden ÅAS alumn, en i Vasa och tre i Åbo.

2.5 Utbildningar till specialföreningar

Utbildningar till specialföreningarna sköttes i år genom ett utbildningstillfälle i februari. I år utvecklades konceptet till att omfatta en utbildning för alla
specialföreningarnas styrelser och styrelsemedlemmar i Åbo, till skillnad från
tidigare år då tyngdpunkten legat på skattmästarutbildningen. I år utbildades
skattmästarna och övriga intresserade av Jaana Aaltonen från Handelshög19
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skolan vid ÅA. Styrelsen ordnade även en separat träff för specialföreningarna
med temat internationalisering. ÅAS gav tips på hur man bättre kan inkludera
internationella studerande i verksamheten.

Under året har styrelsen aktivt bjudit in speciellt tryckmedia till diskussionstillfällen och ställt sig till förfogande för intervjuer i alla frågor som berör studentkårens verksamhetsområden.

2.6 Kårenitenkät för internationella studerande

2.9 100 förslag till smidigare studievägar vid Åbo Akademi

År 2015 utfördes en kårenitenkät bland alla ÅAS medlemmar (kåreniter) för att
utvärdera de tjänster som Åbo Akademis Studentkår erbjuder. Enkätens svar
sparades då som rådata.
Det har också funnits ett behov av att utvärdera den service som ÅAS engelsktalande medlemmar får. Därför, i enlighet med verksamhetsplanen, utformades en engelsk version av enkäten (Student Union Membership Questionnaire). Enkäten hade ett liknande upplägg som kårenitenkäten, med ett ändrat
innehåll.
Enkäten till alla engelsktalande medlemmar skickades ut i november och
kunde besvaras under tiden 8.11.2016 - 23.11.2016. Svaren sammanställdes
(tillsammans med svaren från kårenitenkäten 2015) av psykologie studerande
Charlotte Viktorsson.

2.7 Utredning om behovet av kommunikation på engelska

ÅAS har under året arbetat med att öka kommunikationen på engelska i de
olika medierna och informationskanalerna som kåren använder sig av. Att ha
informationen tillgänglig på både svenska och engelska är har blivit en grund i
ÅAS arbete. År 2016 har det dock uppdagats att ÅAS nyhetsbrev inte nått fram
till utbytesstuderande vilket försvagat kommunikationen.
Som en del av processen i utredningen om behovet av kommunikation på engelska, i enlighet med verksamhetsplanen, har en del av frågorna i den nya engelska versionen av kårenitenkäten utvärderat vissa aspekter av detta. Baserat
på svaren i den delen av enkäten får man därmed en grund för utvärderingen.
Svaren analyseras i januari 2017.

2.8 Studerandes och Studentkårens image

ÅAS har aktivt via sociala media lyft fram speciellt kårstyrelsens vardag men
också kårkansliets arbete. I samarbete med FSF och de övriga studentkårerna
i Finland deltog ÅAS under hösten i den nationella kampanjen Students of Finland som lyfte fram enskilda studenters vardagsliv.
För att komma närmare studenterna och ändra deras syn på kårarbetet har
bland annat styrelsen försökt vara aktiv på bloggen med varierande inlägg
som berättar om vardagen på studentkårens kansli.

20

ÅAS verksamhetsberättelse 2016

Studentkåren genomförde en tävling bland kårmedlemmarna där de tillfrågades hur de tycker att studierna och serviceformerna vid ÅA kunde förbättras
för att bli effektivare och mer ändamålsenliga. De bästa förslagen sammanställdes till en rapport. Tävlingen gav 17 svar av vilka många var långa och bestod av ett flertal konkreta förslag. Styrelsen utsåg Michel Rouleau-Dick till
vinnare i idétävlingen. Det vinnande förslaget handlade om en checklista för
studerande där bl.a. alla terminens anmälningstider finns med. Största delen
av de inkomna förslagen inkluderades i publikationen och ÅAS intressebevakare utökade med idéer som kommit in från studerande i andra sammanhang.
Publikationen gavs ut i december. ÅAS överräckte först ett exemplar till rektor
i samband med årets sista rektorslunch. Publikationen som trycktes upp i 150
exemplar skickades även till ÅA:s övriga ledning, utbildningslinjeansvariga
och studentrepresentanter i ÅA:s  förvaltning. Publikationen finns tillgänglig
på ÅAS webbplats.

3 Intressebevakning och samhällspåverkan
Inom intressebevakningen har ÅAS samarbetat med ämnes- och fakultetsföreningarna samt universitetets ledning och personal. Under 2016 fortsatte
de månatliga rektorsluncherna med kårstyrelsen, kårpersonalen, rektor och
förvaltningsdirektören, en av gångerna deltog hela rektors ledningsgrupp
i träffen. Kontakten till ÅA:s förvaltning fungerade bra under år 2016. Även
kårpersonalens och styrelsens engagemang i olika arbetsgrupper inom ÅA och
samarbetssamfund har varit en viktig del av intressebevakningsarbetet.
ÅAS har aktivt följt med diskussioner och utredningar på alla verksamhetsområden och har genom att uttala sig framfört sina medlemmars åsikter och
intressen, både gentemot ÅA och andra aktörer som ÅAS samarbetat med.
Under året har ÅAS aktivt deltagit i samhällsdebatten både kommunalt och
nationellt. Året har präglats av frågorna kring studenthälsovårdens ställning
i den planerade social- och hälsovårdsreformen, samt nedskärningarna i studiestödet som resulterade i en nationell demonstration i Helsingfors i början
av mars 2016.

3.1 Kommunal påverkan

Under året har ÅAS aktivt deltagit i olika typer av kommunal påverkan på sina
verksamhetsorter.
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I Åbo har ÅAS fört fram sina kommunalpolitiska strävanden och ambitioner
med de övriga student- och studerandekårerna i Åbo genom Grupp 40 000
samarbetet.
I Åbo är ÅAS representerad i Studiestad Åbo (tidigare RSGT), vilket är ett av
de samarbetsformer som utarbetats sedan Åbo stad fått statsfinansiering för
verksamheten. Målsättningen för arbetet är att Åbo ska vara Finlands bästa
och hela Östersjöns mest inspirerande studiestad fram till år 2025.
Under året 2016 har ÅAS tillsammans med de andra studerande och studentkårerna genomfört projektet för att förnya politiska programmet för Grupp 40
000. ÅAS var med i alla skeden av planeringsprocessen och var med och valde
projektarbetare för att göra och analysera enkäten för studerande i Åbo. På
basis av enkäten har Grupp 40 000 utarbetat det nya kommunalpolitiska programmet för studerande i Åbo. Resultatet från enkäten har sammanställts till
ett pressmeddelande och i januari 2017 kommer själva programmet att publiceras.
I Vasa har den kommunala påverkan både mot högskolorna och staden gjorts
inom de ramar som samarbetsorganisationen Vasa Studerande r.f. erbjudit.

3.2 Intressebevakning

3.2.1 Kontakt till ÅA-ledningen
Styrelsen fortsatte med rektorsluncherna där styrelse och personal med jämna mellanrum träffat rektor Mikko Hupa och förvaltningsdirektör Ulla Achrén.
Under luncherna har man tangerat aktuella ärenden gällande Åbo Akademi.
Studentkåren har en väldigt god kontakt till akademins ledning även i övrigt
och höll bl.a. två träffar med Åbo Akademis styrelseordförande Marianne Stenius samt möten med dekaner och universitetskollegiets ordförande Ronald
Österbacka.
3.2.2 Språkpolitisk intressebevakning
Enligt universitetslagens 9 kap. 76 § ska Åbo Akademi ”särskilt tillgodose
den svenskspråkiga befolkningens behov av utbildning och forskning samt i
sin verksamhet beakta landets tvåspråkighet”. ÅAS arbetar ständigt för att
uppmärksamma svenska språkets ställning och för att bevaka svenskspråkiga
studerandes intressen, så även under 2017. Språkfrågor lyftes fram speciellt
till Finlands Studentkårers Förbund, Studenthälsan och Nyyti r.f.. ÅAS deltog
aktivt i utvecklingen av studiekortsleverantören Franks svenskspråkiga service under året.
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3.2.3 Jämlikhet
ÅAS deltog i Pride-paraden i Åbo den 27.8 och 2.7 i Helsingfors.
I samband av diskussionen kring studiestödet och överförandet av samtliga
studerande till det allmänna bostadsbidraget, har oron för studerande barnfamiljer ekonomi ökat. Främst handlar det om att förslaget utgår ifrån att studiepenningen till skillnad från nuläge skulle beaktas som inkomst, vilket försämrar studerande föräldrars ekonomi. FSF har därför åter tagit ställning för att
införa ett försörjartillägg till studiestödet i samband av de övriga förändringarna som träder i kraft fr.o.m. 1.8.2017.
ÅAS har spridit information om Väestöliittos och FSF:s nya broschyr för studerande föräldrar som under år 2017 även ska finnas i svenska översättning.
SE Antikainen deltog under oktober som moderator för en nätbaserad grupp
för studerande föräldrar från olika håll i Finland och som gjordes i samarbete
av Nyyti, Väestöliitto och FSF. Intresset för gruppen var stort och antalet ansökningar var nästan det dubbla i proportion till att man kunde ta med fyrtio
studerande. ÅAS arrangerade också en träff för studerande föräldrar i Åbo och
i Vasa den 3.10 och 10.10.
3.2.4 Internationalisering
Ett lyckat koncept sedan år 2015 har varit samarbetet kring TurkuGether och
“kulttuuri ja lajikokeilu” tillsammans med de andra student- och studerandekårerna i Åbo. Projektet omfattar olika evenemang som museibesök, väggklättring, filmkväll och kväll i Runsala. Tanken med evenemangen var att de internationella studerandena skulle kunna ta del av finsk kultur. Evenemangen
var välbesökta.
“International Café” är ett gott exempel, där ÅAS står för traktering och utrymmen i samarbete med TYY, och främjar integreringen av utbytesstuderande
samtidigt som de introduceras till studentkårens utrymmen.
ÅAS har även ordnat ett möte för specialföreningarna där man diskuterat internationaliseringen och integreringen av internationella studerandena i det
finlandssvenska studielivet vid ÅA. Responsen var mycket positiv och specialföreningarna har därefter ordnat flera olika evenemang öppna för de internationella studerandena.
En fråga som aktualiserats under året har varit de problem som vissa internationella magisterstuderande haft med sina försäkringar via SIP. Det uppdagades fall vid Aalto universitetet där studerande inte fått ersättning för bl.a.
kostnader relaterade till sjukdomsfall, och där försäkringsbolaget helt klart
tolkat fel det finska socialskyddssystemet. Det har förts förhandlingar med
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försäkringsbolaget och studerande som fått fel kompensation kommer att få
ersättning. Frågan är om högskolorna och CIMO i framtiden ska rekommendera en viss försäkring eller inte. Nu har de flesta studerande som kommer till
Finland valt SIP på basen av rekommendation från högskolan.

		
3.2.6.2 Pressmeddelanden

3.2.4.1 Terminsavgifter och avgiftsfri utbildning
Efter den lagförändring som beordrar de finländska högskolorna att uppbära terminsavgifter för studerande från länder utanför Europeiska unionen och
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som kommer till Finland för
att avlägga en högskoleexamen på engelska, har högskolorna under våren och
sommaren 2016 fastställt sina respektive terminsavgifter. ÅA kommer fr.o.m.
hösten 2017 att uppbära terminsavgifter mellan 8 000 och 12 000 euro för
sina engelskspråkiga utbildningar. Högskolorna har också en skyldighet att
skapa ett stipendiesystem. Riktlinjerna för hur stipendierna utdelas har fastställts av ÅA:s styrelse i augusti 2016.

3.2.6.3 Blogginlägg
Styrelsepresentationer, Styrelsemedlem Malla
Studiestödsreformen, SO Norrback och styrelsemedlem Malla
De nya magisterutbildningarna, Studentrepresentant Snellman
Studiestödsdemonstrationen, SO Norrback och styrelsemedlem Malla
Studentrepresentanter, Studentrepresentant Snellman
Presentation av presidiet, FO Stenström
Seksmyy i Åbo, SO Norrback och styrelsemedlem Malla
Kursutvärderingar, Studentrepresentant Snellman
Kåravgiften, FO Stenström
Studerande i Finland, SO Norrback
Studiestödet 2017, SE Antikainen
Terminsavgifterna, SE Antikainen och styrelsemedlem Malla
Förbundsdagarna, Fullmäktigeledamot Sola

3.2.5 FSF-träffar och kontakt
Finland Studentkårers förbund arrangerade två större träffar för samtliga sektorer, vårseminariet 15.-16.2 och höstseminariet 26.-27.9). Utöver detta har
sektorerna haft en till två träffar under året. Den socialpolitiska sektorn har
utnyttjat möjligheten till AC-möten som i bästa fall arrangerats varje måndag
kl. 14. Behovet till den tätare kontakten har orsakats av både studiestödsreformen och social- och hälsovårdsreformen.
Förutom på de större FSF-träffarna samlades även högskolepolitiska sektorn
till en liten träff om kommande ändringar i universitetslagen i Helsingfors i
samband med ett NCU-seminarium. Även högskolepolitiska sektorn inom FSF
har haft uppskattade distans-möten under året.
Studentkårernas ordförande och generalsekreterare har kallats till regelbundna träffar under året, ÅAS har deltagit aktivt i träffarna.
3.2.6 Ställingstaganden och mediasynlighet
3.2.6.1 Utlåtanden
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22.4.2016

Ros istället för ris

3.2.6.4 ÅAS i media
7.2.2016

Studiestödet stöps om igen / Berg och Björkqvist i Vbl

2.3.2016

Studerande om förslag till nedskärningar av studiestöd: en chock / Smids i
Svenska Yle

2.3.2016

Myteriet / Smids i Radio X3M

4.3.2016

Studiestödsreformen ökar stressen / Norrback och Smids i ÅU

8.3.2016

De demonstrerar för studiestödet / Berg och Björkqvist i Radio X3M

9.3.2016

Studerande ordnade storprotest för studiestödet i Helsingfors / Hbl

9.3.2016

Stordemonstration för studiestödet på Senatstorget / ÅU

10.3.2016

“Gud benådar, men det gör inte teologer” / hela ÅAS delegation i Vbl, ÖT

10.3.2016

VIDEO: Demonstrationen 9.3.2016 / Smids och Stenström i Stbl

14.3.2016

Ingen har som självändamål att leva på studiestödet / ÅAS insändare Hbl

6.4.2016

Samhällets grundpelare försvagas / ÅAS insändare ÅU

22.1.2016

Utlåtande gällande ÅA:s språkpolitiska program

11.8.2016

Högskolornas motion fusioneras/Norrback i ÅU

5.7.2016

TY, TYY, ÅAS och Åbo stads ställningstagande för att bibehålla SHVS även i
den nya SOTE-lagstiftningen

12.11.2016

Få studerande tror på jobb i Åboregionen / Smids i ÅU

22.11.2016

Kåren är skeptisk till studiestödsreformen / Smids och Antikainen i ÅU

11.8.2016

ÅAS utlåtande till FSF om regeringens proposition med förslag till ändring
av studiestödslagen

21.10.2016

Uttalande för bibehållandet av SHVS i den nya SOTE-lagstiftningen riktat
till Högskolorna och Åbo stad undertecknat av Novium, TUO, TYY och ÅAS

31.10.2016

Utlåtande gällande förslag till uppdaterade studieregler för ÅA

25.11.2016

Uttalande om Academills nya ägare i Vasa

3.2.7 Intressebevakning inom utbildning
3.2.7.1 Akademivalet
ÅAS fullmäktige valde studentrepresentanter jämte personliga suppleanter
till Åbo Akademis fyra fakultetsråd och grundutbildningsnämnd för mandatperioden 1.1.2017-31.7.2019. Fullmäktiges valutskott kungjorde valet, fast25
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ställde valkriterier och intervjuade kandidaterna. En kampanj genomfördes inför kandidatnomineringen för att synliggöra studentrepresentantskapet. ÅAS
ordnade informationstillfällen för presumtiva kandidater i Vasa och i Åbo och
marknadsförde valet med planscher på campus. De nyvalda studentrepresentanterna tilldelades handbok för förtroendevalda i ÅA:s förvaltningsorgan och
infomerades om uppdragens art samt kommande utbildningar.
3.2.7.2 Åbo Akademis auditering
Resultatet från ÅA:s auditering publicerades i april 2016. Åbo Akademi blev
godkänd i nationella centret för utbildningsutvärderings (NCU) utvärdering av
kvalitetssäkringssystemet. I rapporten lyftes en kompetent studentkår upp
som en orsak till välfungerande kontakt mellan personal och studerande vid
ÅA. Ett auditeringsseminarium hölls 13.5. där styrelseordförande Anton Norrback medverkade som talare och lyfte fram ÅAS förslag till utvecklingen av
kvalitetssäkringen. Iakttagelser och utvecklingsförslag ur rapporten har flitigt
använts i intressebevakningen under året bl.a. som stöd för studentrepresentanternas arbete.
3.2.7.3 Undervisningens och stödfunktionernas kvalitet
Intressebevakningen inom utbildning sker fortlöpande och handlar till stor
grad om påverkning inom fakultetsråd och andra organ med studentrepresentation. ÅAS har en aktiv kontakt med personal vid ÅA och för en kontinuerlig
diskussion där undervisningsfrågor tas upp.
För att visa uppskattning för anställda vid ÅA delade ÅAS ut rosor i den traditionsenliga “Ros istället för ris”-kampanjen i anslutning till valborgsfirandet.
För att det var ett år med mycket prövningar för Åbo Akademi, beslöt sig styrelsen att dela ut rosor till alla som blev nominerade. Rosorna blev sponsorerade
av Kukkakerttu.
De som tilldelades rosor 2016 var:
Lektor Jaana Aaltonen (FSE)
Studierådgivare Marjo Ahlqvist (FHPT)
Studierådgivare Benita Asikainen (FSE)
Akademilektor Mats Aspnäs (FNT)
Universitetsforskare Måns Broo (FHPT)
Universitetslärare Angela Djupsjöbacka
(FSE)
Universitetslärare Viljam Engström (FSE)
Universitetslärare Anna Forsman (FPV)
Timlärare Patrick Gallagher (CSK)
Akademilektor Sonja Grönblom (FSE)
Universitetslärare Linnéa Henriksson (FSE)
Professor Guy-Erik Isaksson (FSE)
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Universitetslärare Nina Kivinen (FSE)
Universitetslärare Paula Klami-Wetterstein
(FSE)
Universitetslärare Johan Korhonen (FPV)
Föreståndare Catarina Krause (FSE)
Koordinator Icca Krook (Utbildningsservice)
Professor Mikael Lindfelt (FHPT)
Köksbiträde Carina Lindström (Kårkaféerna)
Akademilektor Karin Linnanmäki (FPV)
Akademilektor Krister Lundell (FSE)
Utbildningsplanerare Kurt Långkvist (CLL)
Studierådgivare Katarina Lövholm-Rodas
(FPV)

Universitetslärare Margrét Halldórsdóttir
(FSE)
Universitetslärare Stuart McWilliams (FHPT)
Koordinator Lotta Metsärinne (Arbetsforum)
Professor Urpo Nikanne (FHPT)
Timlärare Anna Norrback (VÖS)
Amanuens Anna-Stina Nyby (FUS)
Professor Mikael Nygård (FSE)
Universitetslärare Linda Nyholm (FPV)
Koordinator Susanne Nylund-Torp (FUS)
Universitetslärare Yvonne Näsman (FPV)
Lektor Mia Panisse (CSK)
Studierådgivare Tuija-Liisa Pohja (FSE)

Professor Michaela Pörn (FPV)
Universitetslärare Charlotta Sandberg (CSK)
Docent Birgitta Sarelin (FHPT)
Professor Henrik Saxén (FNT)
Akademiforskare Kim Strandberg (Institutet
för samhällsforskning)
Professor Martti Toivakka (FNT)
Studierådgivare Marita Westerlund (FPV)
Professor Gunilla Widén (FSE)
Lektor Tom Wikman (FPV)
Universitetslärare Pia Wolff-Helminen
(FHPT)

3.3 Socialpolitisk intressebevakning

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

3.3.1 Utkomst
Sipiläs regering fastslog i regeringsprogrammet, som godkändes i maj 2015,
att minska på studiestödsutgifterna på nationell nivå med 70 miljoner euro
fram till 2019 och på lång sikt med 150 miljoner euro. För att komma fram till
en modell hur nedskärningarna skulle förverkligas, utsåg undervisningsminister Grahn-Laasonen professor Roope Uusitalo till utredningsman. Uusitalos
rapport tillkännagavs den 1 mars 2016. Förslagen utgick ifrån att studiepenningen för samtliga högskolestuderande i framtiden skulle vara 250,28 euro
(dvs. Sänkas till samma nivå som andrastadiestuderandenas stöd), oberoende
när man inlett sina studier. Samtidigt skulle statsgarantin för studielånet höjas
från 400 euro till 650 euro. Maximiantalet stödmånader skulle också sjunka
från 64 till 54 månader. Dessutom skulle en betalanmärkning i framtiden inte
vara ett hinder för att lyfta studielån.
Även om man gett i uppdrag till utredningsmannen att ta ställning till hur förändringarna skulle påverka mindre bemedlade studerandes villighet att söka
sig till högre utbildning, kunde utredningsmannen inte ge något entydigt svar
till vilka konsekvenserna av förändringen skulle bli. I en senare utredning som
Uusitalo gjort i samarbete med två andra forskare och den unredning som ministeriet gjort på basen av förslagen, konstaterar dock att om inte villigheten
att lyfta lån ökar bland högskolestuderande, så kan förändringarna betyda att
studietiden de facto blir längre eftersom att studerande börjar arbeta allt mer
vid sidan av studierna.
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Eftersom de föreslagna nedskärningarna är historiskt stora, arrangerade studentrörelsen en stordemonstration i Helsingfors den 9 mars 2016. ÅAS deltog
i demonstrationen och arrangerade två POP-UP studiestödsinfon före demonstrationen i Åbo (3.3) och i Vasa (7.3.). ÅAS fick stor mediesynlighet och genomslagskraft med sina insändare och intervjuer i den svenska pressen.
Under året valde kårfullmäktige nya studentrepresentanter till studiestödsnämnden.
I budgetrian fastslog regeringen utöver nedskärningen av studiepenningen
även om att bostadstillägget för studerande som är ett element av studiestödet ska avskaffas för alla förutom för dem som studerar utomlands. I stället
överförs studeranden till det allmänna bostadsbidraget vilket betyder att bidraget för de flesta studerande kommer att öka, medan en del kommer att gå
miste om bostadsstödet i sin helhet. Förändringen träder i kraft samtidigt med
studiestödsförändringarna fr.o.m. 1.8.2017.
3.3.2 Studenthälsan (SHVS)
Under året har studenthälsans framtid diskuterats aktivt. Stora nedskärningar
i finansieringen (bortfallet av det resterande hyresbidraget som undervisningsoch kulturministeriet tidigare stått för) har tvingat studenthälsan att tänka om
med resursanvändning och tvingat till nedskärningar. En av åtgärderna har varit att permittera hela personalen för tre veckor under år 2016. Redan under
våren arbetade ÅAS aktivt inom ramen för riksdagsvalskampanjen för att trygga studenthälsans framtid inom social- och hälsovårdsreformen. I början av
hösten gav man ett utlåtande till FSF om hur man tycker att studenthälsan ska
vidarestrukturera sitt arbete.
3.3.3 Hälsoarbetsgrupperna i Åbo och Vasa
Under året har styrelsen representerats i hälsoarbetsgruppen i Åbo av intressebevakningsansvariga Linda Smids och i Vasa av intressbevakningsansvariga
Cecilia Björkqvist. Grupperna har under året sammankommit regelbundet på
båda orterna. I Vasa har arbetet dessutom utmynnat i en gemensam ansökan
om medel för att bättre kunna implementera Åpp-å-håppa - projektet i Vasa.
Avsikten med projektet är att påminna om sittandets skadlighet och uppmuntra bl.a. föreläsare att låta studerande sträcka på benen under en föreläsning.
Projektets motsvarighet vid Turun Yliopisto vann nyligen European Network of
Academic Sports Services (ENAS) Best practice Award.
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3.3.4 Motion
Under tiden 19.9 - 14.11.2016 ordnade ÅAS motionskampanjen Kåm-i-gång
för andra gången. Deltagandet var lite mindre än året innan med 78 personer
som deltog. Målet med motionskampanjen var att sporra kårmedlemmar att
idka aktivare vardagsmotion och övrig motionsverksamhet samt att bli medvetna om de befintliga motionsvanorna.
Hösten 2016 inledde Åbohögskolorna ett samarbete inom motionen genom
att pilotera ett gemensamt motionsutbud med namnet CampusSport. ÅAS
gym Roddis ingick i CampusSports gymutbud, vilket ökat användningsgraden
av Roddis märkbart.
Vasa Studerande rf blev beviljat ett bidrag om 35 000 euro för att utreda det
nuvarande motionsutbudet för Vasas högskolestuderande och utreda möjligheter till ett gemensamt motionsutbud för samtliga högskolestuderande i
Vasa i framtiden i regi av högskolorna i likhet med CampusSport. En person har
anställts för detta i slutet av året.
3.3.5 Boende
Under året har ÅAS varit representerat i Åbo studentbystiftelses (TYS) styrelse och delegation, Stiftelsen Vasa studiebostäders (VOAS) delegation samt
Svenska Lärarhögskolans bostadsstiftelses styrelse och delegation.
Från och med hösten 2016 har kvoten för bostadsplatser för utbytesstuderande vid TYS i Åbo minskat med 100 lägenheter från 450 till 350. Som en
nödåtgärd provade man på att arrangera tillfälligt boende för bostadslösa studerande på lägergården Sinappi. Detta skedde i regi av studentprästerna. Ett
tjugotal internationella examensstuderande utnyttjade denna möjlighet. På
basen av erfarenheterna kommer man dock inte att arrangera denna typ av
nödboende nästa höst. I Vasa har dylikt behov inte funnits, eftersom att Lärkan erbjuder lägenhet till alla inkommande utbytesstuderande från ÅA.

ÅAS arrangerade en välmåendedag i Vasa 26.10 i samarbete med Novium. I
Vasa fungerade dessutom ÅA-motion och SHVS som samarbetsparter.
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4 Inrikesverksamhet
4.1 Specialföreningar

Inom ÅAS finns 78 föreningar som är verksamma i Åbo, Vasa och Jakobstad.

4.1.1 Specialföreningar (Åbo)
I Åbo har specialföreningskontakten skett genom ett utbildningstillfälle på våren i februari. ÅAS har även aktivt deltagit och påverkat i specialföreningars
möten och evenemang. I gott samarbete med specialföreningarna har ÅAS
och specialföreningarna ordnat ett flertal evenemang. Bland dessa kan nämnas Specialföreningsmässan, Gulnäbbsakademin, Wappen, Fantågen och utbildningstillfället.
4.1.2 Specialföreningar (Vasa)
I Vasa har ÅAS ordnat specialföreningsmässan för att specialföreningarna
skall kunna nå ut till nya såväl gamla studeranden. Vi har även anordnat ett
möte där en från varje specialföreningsstyrelse deltog där vi diskuterade hur
det går för föreningarna i Vasa och svarat på frågor dom funderade på till oss.
Styrelsemedlemmarna i Vasa åkte till Jakobstad för att träffa StuBI för att dela
ut studiekort och läsårsdekalen och presenterat ÅAS för nya studerande i Jakobstad. Styrelsemedlemmarna hade möte med StuBI där man bland annat
diskuterade frågan angående flytten av barnträdgårdslärarlinjen till Vasa.
4.1.3 Utbildningar
Ett utbildningstillfälle ordnades i på Kåren för att säkerställa de nya styrelsernas kompetens inom sina egna verksamhetsområden. Varje styrelsemedlem
i en specialförening hade möjlighet att delta i ett utbildningsmoment. Skattmästarutbildningen hölls av Jaana Aaltonen från Handelshögskolan vid ÅA.
Ordförandena i föreningarna fick en inblick i arbetet av  Raine Katajamäki, tidigare styrelseordförande och fullmäktigeordförande vid ÅAS.
4.1.4 Specialförenings- och projektmedel
2016 har ÅAS delat ut specialföreningsmedel på 6000 € till sammanlagt 45
föreningar.
Tyngpunkterna för 2016 var:
- Registrering av förening
- Projekt som främjar alkoholfrivillighet
- Verksamhet som gynnar studentinflytande vid Åbo Akademi
- Evenemang som främjar kåreniternas välmående och hälsa
- Handlingar som motverkar diskriminering, rasism, trakasserier och övrig osaklig behandling.
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- Verksamhet som sammanför internationella studerande med nationella studerande
- Verksamhet som främjar studerandes image
Projektmedel till ett värde av 2000 € delades ut till 13 föreningars projekt, som
skall redovisas till ÅAS inom 2016. Tyngpunkterna för projekten ÅAS understödde 2016 var:
- Projekt som främjar alkoholfrivillighet.
- Handlingar som motverkar diskriminering, rasism, trakasserier och övrig osaklig behandling.
- Projekt som främjar integrationen av utländska studeranden .
- Projekt som främjar studerandes image.
4.1.5 Tutorverksamhet
ÅAS och tutorerna vid de olika enheterna har ett samarbete och ser till att nya
studerande får information om bl.a. stödtjänster och evenemang. Studentkåren deltog vid tutorutbildningstillfällen som ordnades i Åbo och Vasa av studiebyrån samt enheten för internationella ärenden. Vid dessa tillfällen presenterades Studentkårens verksamhet.
I Vasa har studentkåren hållit tutorpresentation åt nya studerande vid Åbo
Akademi samt nya tutorer för hösten 2016 och för nya studeranden vid Åbo
Akademi i Jakobstad samt studerande i energiteknik i Vasa.

4.2 Studenttraditioner

4.2.1 Welcome Party
ÅAS arrangerade tillsammans med TYY, TUO och Novium ett Welcome Party
för alla inkommande utbytesstuderande i Åbo. Alla nya internationella studenter samt deras tutorer fick en fribiljett till festen. Biljettintäkterna fördelas
kårerna emellan i enlighet med den rådande STYLA-modellen.
4.2.2 Vändagen
På vändagen 14.2 ordnades den traditionella “Rosettskrinningen” i Åbo för
våra utbytes- och engelskspråkiga examensstuderande. Evenemanget ordnades i samarbete med TUO, TYY och Novium, samt. ESN Tillställningen ordnades på Barkplan och deltagarna bjöds på varm saft.
4.2.3 Fastlaskiainen
I Åbo ordnades Fastlaskiainen på Vårdberget tillsammans med de övriga student- och studerandekårerna i Åbo.
I Vasa har ÅAS varit med och ordnat Fastlaskiainen i samarbete med Vasa stu31
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derande r.f. Under dagen ordnades den traditionella pulktävlingen samt dragkamp och istället för rinkbandyturnering på grunda av dåliga isar ordnades
innebandyturnering i Academill i Vasa.
4.2.4 Valborg
I Åbo ordnades traditionell tillställning på Vårdberget i samarbete med studentkören Brahe Djäknar och YLE. Efter denna tillställning ordnades en Wappfest på Kåren med 320 deltagare.
I Vasa ordnade Vasa studerande r.f evenemang i Hovrättsparken i Vasa med
musik och dragkamp. Mösspåläggning och tal hölls av SO för Vasa Studerande
r.f Kajsa Karlsson och SO för VAMOK Anni Koivisto.
4.2.5 Studentkryssning
15.9 arrangerades det på Wasaline en gemensam studentkryssning över till
Umeå, “kvarken cruiz” . Evenemanget var ett samarbete mellan Vasa studerande r.f och lokala student student - och studerandekårer och arrangerades
i samarbete med lokala företag, Vasa stad och Umeå kommun samt Lokal Tapiola.
4.2.6 Lillajulfest
23.11 Anordnades Studerandes lillajulsfest på Fontana i Vasa i samarbete med
Vasa studerande r.f
4.2.7 Fackeltåg
VYY arrangerade fackeltåget i Vasa där ÅAS mottagit inbjudan att delta 6.12.
Programmet började med samling vid Kaserntorget i Vasa där fackeltåget började och avslutades på torget med sånga av Wasa Sångargille och självständighetstal av VO Ida Berg på svenska och av VYY s SO Matilda Vähäkangas på
finska.  
4.2.8 Fantåg
Under året ordnade ÅAS 2 fantåg varav det första den 20.2 till Per Brahes minne och det andra på självständighetsdagen den 6.12.

Gulnäbbschill ordnades i Havtornen för Gulnäbbar och tutorer och styrelsemedlemmar Berg och Björkqvist minglade med nya studeranden under eftermiddagen och kvällen. Studentkåren bjöd på saft och tilltugg. Evenemanget
var väldigt populärt och var en bra start på studieåret, samt en möjlighet för
nya studeranden att bekanta sig med varandra och studentkårens utrymmen
i Vasa.
Gulnäbbssitz ordnades i Academill i Vasa 15.9 med ett deltagande 90 stycken
studeranden och som serveringspersonal fungerade FSLF.

5 Marknadsföring och näringsliv
Under året verkade Hannes Nummela som marknadsföringskoordinator med
ansvar för att utveckla ÅAS samarbete med näringslivet. Fullmäktige beslöt
genom verksamhetsplanen att man under 2016 anställer två marknadsföringskoordinatorer varav en till Åbo och en till Vasa. I Vasa hittades dock ingen
intresserad.
Studentkåren fortsatte under året att ge ut mediakort, sälja annonser i programblad till diverse evenemang, sälja annonser på hemsidan osv.

6 Information
ÅAS webbplats www.studentkaren.fi förnyades i slutet av 2016 och fick ett
nytt utseende. Menystrukturen gicks igenom och förenklades. Även den grafiska profilen fick några smärre uppdateringar. För dessa projekt anställdes
Ken Snellman.
Med en aktiv närvaro på sociala media, där både sak och skoj har getts utrymme för att informera, engagera och ibland underhålla, har ÅAS ökat antalet
följare på Facebook till cirka 2500 (2015: 2100, 2014: 1600) och på Instagram
till cirka 1200 (2015: 730, 2014: 200).

4.3 Gulnäbbsverksamhet

Den kansliinterna kommunikationen har utvecklats. Efter att ha testkört kommunikationsverktyget Slack i slutet av hösten 2015 har Slack under 2016 ersatt nästan all kansliintern e-post.

Gulnäbbsakademi har arrangerats både i Vasa och Åbo.

På våren tog ÅAS anmälningsplattformen Lyyti i användning och styrelsen och
anställda fick utbildning i verktyget. Anställda höll sedan ytterligare ett internt
utbildningstillfälle i Lyyti. I och med att anmälningar och betalningar sker i
Lyyti har arbetsbördan i samband med olika evenemang minskat.

I Åbo hade styrelsen en presentation om studentkårens verksamhet och service på introduktionsveckan för gulnäbbarna.

I Vasa har ÅAS deltagit i Gulnäbbsinformationen i augusti och informerat
tillsammans med special föreningarna om Kårens verksamhet och service.
32

ÅAS verksamhetsberättelse 2016

33

ÅAS verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen har gemensamt deltagit i uppdateringar på ÅAS instagram för att
lyfta fram den dagliga verksamheten för kårmedlemmarna. Via bloggen på
ÅAS webbplats har man också velat presentera både personerna på kårkansliet som en del av de sakfrågor ÅAS handskas med.
I mitten av oktober uppdagades det att utbytesstuderande inte fått ÅAS nyhetsbrev, då de finns på en skild (av ÅA administrerad) mejlinglista än övriga
studerande. Väl uppmärksammad om detta faktum började ÅAS också skicka
ut nyhetsbrevet till ÅA:s utbytesstuderande.
På hösten organiserade FSF kampanjen #studentsoffinland i vilken ÅAS deltog tillsammans med de övriga studentkårerna. Syftet med kampanjen var att
lyfta fram den finländska studentens vardag, med delmålet att motverka den
allmänna bilden av studerande som endast halarklädda vardagsalkoholister.
Fullmäktigegrupperingarna fick i uppgift att skicka in bild- och textmaterial
som publicerades på studentkårens Instagram under ÅAS två ansvarsdagar i
slutet av oktober.

8 ÅAS medlemsservice
Till ÅAS uppgifter hör att erbjuda service till sina medlemmar och specialföreningar. Service erbjuds bland annat i form av medlemsförmåner, utbildning och
rådgivning. Under år 2016 har studentkåren erbjudit olika former av service i
Åbo och Vasa.
Startpaketslagret för utbytesstuderande har upprätthållits i Åbo gemensamt
av ÅAS, TYY och Åbo Yrkeshögskola. I Vasa har startpaketslagret upprätthållits i samarbete med studerandekåren Novium.
Kansliservicen i Åbo och Vasa har innefattat bl.a. distributionen av studentkortet Frank, uthyrning av kårprylar och lokaler samt prylförsäljning.

7 Samhällsansvar

I november anskaffades iZettle-apparater som tar emot kortbetalningar. Både
för att minska på kontanthantering samt med sikte på att underlätta och öka
försäljning framförallt på mässor. ÅAS hyr också ut Marlirummet och bastu i
Åbo och Havtornen i Vasa. Dessutom har kårmedlemmar och specialföreningar möjlighet att använda utrymmen gratis i Havtornen och Kåren för möten.

Studentkårens biståndsarbete fortsatte ännu under våren traditionsenligt
med en insamling för välgörande ändamål i samband med avläggande av kåravgift. Kårmedlemmarna hade möjlighet att donera till följande välgörande
ändamål under läsåret 2015-2016:

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

- Dodo r.f.
- Ndiagamar r.f.
- Global Clinic-projektet, Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet
Enligt beslut av ÅAS fullmäktige upphörde denna form av insamling från och
med läsåret 2016-2017. Istället donerades en av fullmäktige fastställd summa
som år 2016 uppgick till 1000 € till det av fullmäktige fastställda ändamålet
för år 2016 som var Röda korset i Åboland.
ÅAS samlade även in pengar till Röda Korsets Hungerdagsinsamling genom
bössor som placerades i kårrestaurangerna under tre dagar.
ÅAS deltog även i biståndsveckan som ordnades av TYY under FSF:s projekt.
Under veckan ordnades det ett svenskspråkigt evenemang på Kåren i samarbete med Röda Korset där de berättade om volontärarbete och hur det fungerar.
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Studentprästen har varit anträffbar på kårkansliet i Åbo och i Vasa en gång i
veckan. I Åbo har Mia Pusa fungerat som studentpräst och i Vasa har Tia-Maria Nord fungerat som studentpräst. Camilla Brunell tillträdde som t.f. studentpräst i Vasa under hösten.

9 Utmärkelser och stipendier
Vid årsfesten den 20 februari 2016 i Åbo utdelades följande förtjänsttecken
och stipendier:
Brahevingar
563 Ann-Katrin Bender
564 Carl-Axel Bjon
565 Ken Snellman
566 Alexander Skog
567 Alexander Lång
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Styrelsenål
72 Eija Laitinen
73 Anton Norrback
74 Jasmine Malla
75 Anders Solvin
76 Cecilia Björkqvist
77 Linda Smids
78 Oscar Karlsson
79 Ida Berg

Låt mig berätta om hur studerande vid Åbo Akademi har det idag.
Barba non facit philosophum - "Skägget gör inte filosofen" är ett talesätt som
väl går att tillämpa på den brokiga skara studerande vi har här idag. Skägget
har ubytts mot andra faktorer och filosofen är den enskilde studerande. Oavsett från vilken bakgrund man kommer eller hur mycket mynt man har i sin
spargris är man lika mycket filosof, eller i vårt fall, studerande. Det är det en av
de många saker som är så fint med vårt universitet.

Kamratskapspris ur Jägarkapten Paul Wallenius Minnesfond
Tobias Björklund
Anna Nylund

På er tid hade inte alla samma förutsättningar, men saker förändras med tiden
och jag är säker på att ni, om ni såg dagens universitet skulle övertygas om att
det förträffliga i att vem som helst får möjligheten att studera och utveckla sig
själv i den riktning man önskar.

Senator Julius Nummelins Statsvetenskapliga pris
Andrea Karlsson, för avhandlingen ”Grupprepresentanter eller betrodda? En
studie om den finländska, svenska och danska representationen i Nordiska rådet och Europaparlamentet åren 1990-2014”.

Vi skymtar ändå några orosmoln på horisonten. Vårt universitet tvingas spara. Som den oumbärliga del av universitetet vi är, lider även vi studerande. Vi
drabbas som kollektiv tillsammans med personalen. I dessa tider är det viktigt
att vi håller ihop och håller sams.

Under våren 2016 delades även följande stipendier ut:

Andra hot, såsom terminsavgifter för utländska studerande gör att alla studerande inte står på samma startstreck. Det är ett steg bakåt, ett steg bakåt till
tiden när det var skägget som gjorde filosofen.

Stipendium ur Magnus Karlssons minnesfond
Patricia Eriksson
Stipendium ur Makarna Agneta och Carl-Erik Olins minnesfond
Staffan Dahlström för sin avhandling Tillverkning av organiska p-i-n –solceller
från lösning för produktion i stor skala, 9 månader à 1800 euro
Marianne Robertsson för sin avhandling Cykling som politiskt ideal och vardaglig praktik: En etnologisk studie av urban cykelkultur, 3 månader à 1800
euro

10 Tal
10.1 SO Norrbacks tal till Per Brahe 20.02.2016
Ärade Greve Brahe!
Än en gång står vi här samlade framför er i festens tecken, vore det inte för er
skulle vi säkert inte heller stå här idag. Tack för att ni år 1640 ansåg att den här
staden behöver ett universitet.
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Vi misströstar ändå inte, vi kämpar vidare, precis som vi alltid gjort.
Idag är ingen dag för sorg, för idag fyller vår Studentkår 97 år.

10.2 Välkomsttalet vid solenna akten 20.2.2016 av styrelseordförande Anton Norrback
Ärade rektor, kansler, ärade hedersgäster, kurator, inbjudna gäster, studenter,
mina damer och herrar.
Varmt välkomna på Åbo Akademis Studentkårs 97:e årsfest.
97 år är en lång tid; för att sätta det i perspektiv grundades studentkåren samma år som Versaillesfreden undertecknades.
Men, här står vi nu med två egna kårhus fulla av liv och med närmare 5000
medlemmar som alla bidrar med sitt för att göra studietiden så trivsam och
rolig som möjligt. Ofta är det via de närmare 80 specialföreningar som vi studerande är verksamma. Utan dessa vore Studentkåren och alla vi studenter
betydligt fattigare.
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Det är fint att se att så många av er valt att samlas för att fira någonting som
förhoppningsvis ligger nära ert hjärta, nämligen, Åbo Akademis Studentkår.
Det sägs att förenings- och talkoverksamhet är något som håller på att dö ut,
men när jag ser på er så ser jag inga som helst tecken på något sådant.
Vi hade nyligen den tradionella pulkatävlingen på Vårdberget där alla kunde
se vad som rent konkret kan åstadkommas med gott samarbete och en gnutta
talkoanda. Bilden av studerande är inte alla gånger positiv. Men jag vill hävda
att studerande inte alls är lata och passiviserade individer, utan det är vi som
gör att det här huset hålls stående och har hållits stående under alla dessa år,
ja bortsett från när gamla kårhuset brann 1939 förstås.
Allt är dock inte enbart guld och gröna skogar. Sällan har det blåst så snålt i
universitetsvärlden som nu. Många av Finlands universitet tvingas spara in, så
även vårt Åbo Akademi.

Jag är ändå övertygad om att många av mina medstuderande klarar av det här.
Människan anpassar sig väldigt snabbt. Det är den samma samhörigheten och
talkoandan och viljan att skapa en trevligare miljö för oss alla som gör att jag
inte känner mig orolig. Jag vill hävda att häri ligger styrkan hos Åbo Akademi
med sin studentkår och sina specialföreningar.
Sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till årsfestkommittén med Aada
och Kaski i spetsen. De tog på sig uppdraget med kort varsel och de har nog
sett till att vi garanterat har det roligt ikväll.
Åt er alla andra vill jag säga: njut av festen! För det är ni banne mig värda!

10.3 SO Norrbacks tal på Svenska Pensionärsförbundets vårmöte 25.4.2016
Hjärtligt välkomna från Studentkårens sida!

Det gör mig verkligt ledsen att så många av mitt alma maters anställda befaras
bli utan jobb, samtidigt som Studentkårens uppgift är att se till att studerande påverkas så lite som möjligt av de nyss avslutade samarbetsförhandlingarna. Jag avundas verkligen inte universitetets personal och ledning i tider som
dessa.

Jag är alltså Anton Norrback, Åbo Akademis Studentkårs styrelseordförande.
Nu tänker ni säkert; suck, en till Norrback, som inte en skulle vara tillräckligt.
Nå nej, skämt åsido.

Ser man på det nationella planet har vi även en regering som inte hållit sina
löften om att inte skära i utbildningen. Vi ska dock komma ihåg att vi inte är
dom enda i det finska samhället som drabbas när osthyveln åker fram.

Till att börja med så vill jag tacka för att jag har blivit inbjuden till att säga några ord åt er, det är alldeles för sällan äldre och yngre generationer träffas. Man
kan ju konstatera att även om vi är väldigt olika vad åldern beträffar så är vi
väldigt lika på många punkter.

En del av landets politiker verkar vara överens om att vår främsta exportvara
är vårt humankapital, alltså vi studerande, och det vetenskapliga kunnande
vi besitter. Det rimmar illa att skära i precis det som är tänkt att dra oss ur det
träsk vi befinner oss i rent ekonomiskt, nu talar jag förstås om utbildningen.
Pressen på oss studerande att snabbt bli färdiga med våra studier har ökat. Vi
förväntas i och med den begränsade studierätten, och via en studiestödsmodell som knappt tillåter något annat än studier att bli klara på fem år. Samtidigt
som levnadskostnaderna alltjämt stiger.
Utöver detta ska vi gärna, då vi väl anländer till arbetsmarknaden, ha en gedigen arbetserfarenhet som faller inom ramen för det egna studieområdet, förtjänstfulla förtroendeuppdrag på cv:n, vara i gott fysiskt skick så vi orkar jobba
till en pensionsålder som blir alltmer avlägsen och listan på allt vad vi borde ha
och borde vara kan göras ännu längre. Inte är det konstigt att många studerande idag mår psykiskt dåligt.
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Studerande och pensionärer är ju grupper vars uppehälle beror till stor del på
hur mycket pengar staten tycker att man skall få, i motsats till arbetslivet där
det ofta är andra än staten som bestämmer. På grund av det här tror jag att
det kan finnas en större förståelse bland er hur ekonomiskt knappt en del studerande har det, likväl som jag verkligen hoppas att det finns förståelse bland
mina medstuderande för att era och andra pensionärers pensioner kanske är
lite för knappa.
Nu skall jag inte låta allt för missnöjd, det är en rikedom att få möjligheten att
studera det man vill på basen av hur duktig man själv är och inte på basen av
hur mycket pengar ens föräldrar eller varför inte mor- och farföräldrar har. Jag
antar att en större del av er skulle ha studerat vid universitet ifall studiestödssystemet skulle varit lika utvecklat i er ungdom som det är nu. Dessvärre är vår
studentkår tillsammans med många andra rädda för att de nedskärningar som
nu görs i utbildningen gör att vi tar ett steg åt fel håll. Ni har säkert sett i media
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att det under hela mars månad diskuterats nedskärningar i studiestödet, och
ännu är allt inte klappat och klart.
För övrigt så är det just den här typen av saker en studentkår sysslar med. Vi
försöker bevaka våra medlemmars intressen, nationellt, lokalt och på Åbo
Akademi. Vi har totalt sju anställda, äger sex stycken studentbespisningar här
runtom på campus, varav en är här bredvid er; nämligen Arken. I Kårhuset på
Tavastgatan erbjuder vi även förmånliga bostäder för våra studerande.
Verksamhet har vi på samma orter där ÅA har verksamhet, Jakobstad, Vasa,
Åbo och Helsingfors. Styrelsemedlemmar finns i Vasa och Åbo med fördelningen två i Vasa och fyra i Åbo. I fullmäktige finns även dessa orter representerade.
Om vi igen skall prata om likheter så kan vi kanske säga att SPF och ÅAS är lika
på det sättet att vi bevakar våra medlemmars intressen.
Ni är kanske också intresserade av hur studerande eller folk i min ålder ser på
pensionen? Sanningen är, kanske föga överraskande, att ingen tänker eller
pratar hemskt mycket om den. Visst kanske vi ägnar en tanke då och då åt hur
hög pensionsåldern kommer att vara då när vi väl når den.
Förklaringen till att vi inte tänker så mycket på det kan kanske ligga i att den
tidigare naturligt regelbundna kontakten med ens egen mommo eller fammo,
faffa eller moffa inte alls är lika vanlig mera. Mycket på grund av att folk lever
längre och hälsosammare och därför klarar sig själva rätt bra, i kombination
med den omfattande äldreomsorg som tillhör vårt välfärdssamhälle. Dessa är
ju förstås i första hand bra saker men myntets baksida är ju definitivt att vi inte
umgås så mycket, vi och ni. Vilket leder till att man inte tänker på pensionen
eftersom den inte är nära dig personligen.
Jag vill till tacka er för att ni lyssnade och jag vill även uppmana er att överföra
den kunskap eller andra visdomsord ni besitter åt oss, det är förstås svårt att
skapa ett system för det här. Nu menar jag kanske mer att ni ska ta er tid att
träffa era barnbarn och berätta för oss om hur det var förr, mycket i vårt samhälle är bättre nu men det finns en hel del som faktiskt var bättre förr.

10.4 SO Norrbacks tal vid Errores utgivningstillfälle, 30.4.2016
Bästa ivriga wappfirare!
Vi här är nu igen, en studerandes bästa tid på året. Tenterna börjar vara skrivna,
kandin eller gradun kanske är inlämnad, solen börjar titta fram och allergikerna börjar snörvla.
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Precis som allt det ovannämnda finns det också en viss tidsskrift som hör wappen till, nämligen Errores S:tae Valpurgis. Den har i år gjorts av den förträffliga
redaktionen ni ser här. Mikael, Grels och Ronja. Under ledning av chefredaktör
Nisse. Jag har redan tagit del av årets version av Errores och jag kan intyga att
där finns något för alla, passligt snuskigt, passligt finurligt och passligt mycket
Lagerspetz.
Läs med nöje och gå i frid!

10.5 Åbo Akademis Studentkårs styrelseordförande Anton
Norrbacks tal på Vårdberget den 30 april
Ärade studenter,
Ett år har passerat igen, även om Vårdberget är sig likt är det en annan verklighet vi studenter och universitet står inför jämfört med för ett år sedan.
För ett år sedan hade Åbo Akademi fler anställda, som hjälpte oss studerande
att bli klara för att sedan kunna ta klivet ut i arbetslivet. För ett år sedan levde
vi studenter ännu i tron på att vi kunde studera klart - om inte helt utan - så
åtminstone med en liten mängd lån. Vi lever i en tid av snabb förändring.
Men våren är här, vi bör komma ihåg att våren ändå är hoppets och återfödelsens tid. Så även om det kanske känns tufft just nu uppmanar jag dig att blicka
framåt. Och för åtminstone en kväll glömma vad det än är som bekymrar just
dig. Njut och umgås med dina vänner, för här på ÅA gör vi det ändå bäst tillsammans, eller hur?
Jag har den stora äran att å Åbo Akademis Studentkårs vägnar önska er en
riktigt trevlig Valborg!

10.6 Fullmäktigeordförande Milla Stenströms tal till Liljan,
30.4.2016
Bästa Studenter, kära Lilja
Studenternas år inramas av traditioner, det är fastlagstisdag, årsfester och förstås Valborg! Till alla de traditioner som hör Valborg är Liljans mösspåläggning
en av de mest långlivade.
År 1927 kom Liljan hit till Runebergsskvären och redan efter två år bestämde studenterna att hon skall få en mössa varje Valborg. Den här traditionen
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är speciell på det sättet att här samlas både finsktalande och svensktalande
Åbobor, vilket är trevligt eftersom vi annars firar Valborg på varsitt håll i staden.
Som ni säkert märkt är det synnerligen svåra tider för oss studerande, det skärs
i utbildningen på fler än ett sätt. Genom det goda samarbetet mellan högskolorna, studentkårerna och studerandekårerna i staden samt genom vår grupp
40 000 har vi större möjligheter att påverka.
Tillsammans utgör vi en styrka andra kan bara drömma om, vi utgör ju en femtedel av Åbo stads invånare. Även om tiderna är dystra ser jag ljuset skymta
bakom molnen, håll framtidstron kära studenter!
Jag ber önska er en riktigt härlig Walborg!

10.7 Styrelseordförande Anton Norrbacks tal på ÅA:s inskription, 7.9.2016
Ärade Kansler, rektor, vicerektorer, studenter
Nu börjar vi igen! Hoppas att ni alla hunnit vila upp er ordentligt under semestern eller lovet, för det kommer att behövas. Precis som tidigare har vi en stor
grupp nya studerande som kliver in genom portarna till vårt universitet. Ett
stort grattis till er! Jag vill uppmana såväl personalen som medstuderande att
välkomna nybörjarna med öppna armar. Alla här vet väl hur det känns att flytta
till en främmande stad och börja på en obekant arbetsplats eller studieplats.
Här är Åbo Akademis förhållandevis ringa storlek en stor tillgång. För att inte
glömma den naturligt välkomnande atmosfär som jag ändå vill tro existerar på
Åbo Akademi. Den här atmosfären finns inte minst i alla de specialföreningar
som hittas i alla former och storlekar, man kan inte nog poängtera föreningarnas betydelse för studerandes trivsel. Densamma trivseln som i sin tur har en
enorm inverkan på studieframgången, Jag vet vad jag talar om, jag har nämligen upplevt den själv på nära håll.
Man börjar nästan tröttna på att återigen poängtera att vi lever i ovissa tider
för både studerande och universitet. Tyvärr så är detta en sanning vi har fått
vänja oss vid, samma sanning har påverkat oss alla på något vis eller så kommer den ännu att göra det. Det beslutsfattande som genomförs på ÅA genomsyras lyckligtvis av en röd tråd som tyder på långsiktigt tänkande, det samma
kan man tyvärr inte säga om regeringens många olika reformer. Bevis på att
en sådan röd tråd faktiskt finns fick vi i och med det goda betyg universitetet
tillskrevs efter att auditeringsprocessen blev klar.

ÅAS verksamhetsberättelse 2016

enda universitetsutbildning, förändringar är heller aldrig lätta i början. Speciellt inte för de berörda studerande. Ur studentperspektiv kan man ändå argumentera för att flytten för med sig positiva saker. Kursutbudet ökar för såväl de
som studerat i Vasa som i Jakobstad, man får inte heller glömma bort tillgången till studenthälsa och studentlunch. Regionalpolitik skall inte få styra var
universitet eller dess filialer placeras utan placeringen skall ske på helt andra
premisser. Man bör också komma ihåg att universiteten utövar autonomi, den
bör respekteras.
Det känns förstås fel att inleda ett inskriptionstal med en så pass negativ ton,
så låt oss för en stund fokusera på det positiva. Glädjeämnen finner vi bland
annat i att den gemensamma högskolemotionen kör igång nu i höst. Motionsutbudet i Åbo ökar avsevärt för både personal och studerande.
Som studerande blir man glad åt att man gått in för att satsa på ett enhetligt
kursutvärderingssystem. För det mesta är kurserna bra och föreläsarna inspirerande och professionella. De gånger man har förändringsförslag känns det
tryggt att det finns en tydlig kanal där man får tycka till, i varje kurs.
Andra orsaker att glädjas får man när man ser hur många det är som sökt till
Åbo Akademi. Många vill studera t.ex. psykologi, ekonomi eller specialpedagogik.

10.8 So Norrbacks tal på Lilla Wappen 30.9.2016
Ärade studenter, vänner, mina damer och herrar
För fem månader sedan stod vi och hälsade våren och sommaren välkommen.
Nu står vi här och säger adjö till värmen och grönskan. Trots att hösten är mörk
och kall och ibland rent ut sagt förjävlig förtjänar den ändå ett välkomnande,
alla årstider är väl lika värda eller hur. Jag tycker att vi ikväll gett hösten ett
värdigt välkomnande.
Ännu är inte det nya året här med de där hemska nyårslöftena, så jag uppmanar alla göra hösten till precis det ni vill att hösten skall vara. Res bort till
värmen om ni har råd, ät mycket och gott, spendera den vid diverse ”vattenhål”
med era vänner och bekanta eller vad det nu kan vara. Bara ni kommer ihåg att
studera lite också, så att rektorn och FPA hålls nöjda.
Det är otroligt kiva att se så många av er här, nu ska vi fortsätta ha de skojsigt!

Ingen har knappast missat att Åbo Akademi valt att koncentrera sin utbildning
till två orter. Det är ett hårt slag för en liten stad som Jakobstad att förlora sin
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Men nu till det viktigaste...
Studenter, hösten är här, mössorna avigt!

Våra högt värderade veteraner har gjort stora uppoffringar för att bevara vårt
lands självständighet. Både under krigstiden och även efter krigstiden.

10.9 FO Stenströms tal vid hjältegravarna i Åbo på självständighetsdagen

Under andra världskriget fick Finland mobilisera sina krafter till det yttersta för
att bevara sin självständighet.

Kära Åbostudenter, ärade självständighetsfirare

Finlands soldater gjorde en insats som garanterade dem fosterlandets eviga
tacksamhet.

Idag har det förlöpt nittionio år sedan vår deklarerade självständighet och nästa år markerar Finlands hundrade år som självständigt. Det känns som en lång
tid sedan men saknaden och respekten för de människor som offrade sitt liv för
vår självständighet och fortsatta självständighet lever kvar och går i arv från
generation till generation.
Ett enkelt tack kommer aldrig att räcka för att hedra dem som offrade allt. Istället måste vi i vår vardag stå upp för de ideal och värden som format de Finland vi känner idag. Vi studenter har ett stort ansvar att bära för att forma vårt
lands framtid. Vi ska jobba för att det fortsättningsvis ska vara ett land med
en stark framtidstro, som är fritt och jämlikt för alla att förverkliga sig själva i,
och där det är de gemensamma värdena som binder oss tillsammans inte vår
bakgrund. Ett självständigt Finland skall inte betyda ett instängt Finland.
När jubileumsåret närmar sig så småningom kan vi alla fundera på hur vi kan
uppmärksamma nationen och vilka de värden är som vi vill ge vidare till nästa generationer. Målet för jubileumsåret är att alla ska delta i åtminstone ett
av de många program som ordnas under året. Men vårt engagemang behöver
inte sluta där utan vi inom studentrörelsen kan också uppmärksamma jubileumsåret på ett flertal sätt. Det är vi skyldiga och villiga att göra för de som vi
idag hedrar.
Som jag sa tidigare kommer inte ett enkelt tack att räcka – men en evig tacksamhet och en stark vilja att bygga vidare på ett framgångsrikt Finland är en
god väg för att hylla vår 99-åring!
Jag önskar er alla en god fortsättning på självständighetsdagen!

10.10 VO Bergs tal på självständighetsdagen 6.12.2016
Ärade veteraner bästa studerande/studenter, Vasa-bor
Idag är en dag värd att fira. Idag firar vi och gläds över vårt självständiga land
Finland
44

ÅAS verksamhetsberättelse 2016

Det pris de själv fick betala var högt soldater stupade vid fronten och många
fler sårades, men målet uppnåddes: att bevara Finlands frihet.
För oss yngre/unga kan det vara svårt att komma ihåg att för många av veteranerna följdes barndomen av vuxenliv. Ungdomen offrades till kriget. Det var
en dyrbar gåva för vår frihet!
Efter kriget startade återuppbyggandet av vårt land! Samma generation som
bar den största bördan under kriget fick nu försöka få vårt land på fötter. – Vilket också lyckades!
Vi har så mycket att tacka våra veteraner för, utan dem vet vi inte hur våra liv
skulle gestaltats idag!
Ärade studenter
I dagens Finland lever vi ett i många avseenden rikt liv, trots de svårigheter vi
har med ekonomin och arbetslösheten.
I Finland har vi möjlighet att studera och få en utbildning, utan våra veteraner
skulle vi kanske inte ha den möjligheten idag.
Det är en stor ära att få vara en del av vårt Finland och stå här framför er idag
och visa er min tacksamhet och stolthet över att vara finländare!
Som studerande kan det stundvis kännas tungt och motigt med studierna och
med frågor som rör studiestödsreformen, samt att känna oron för vad som
väntar oss i framtiden. Men med veteranernas kamp för ögonen, blir också vi
inspirerade att kämpa hårdare för att lyckas.
Vi vill precis som våra veteraner, mor och farföräldrar familjemedlemmar och
vänner se att Finland förblir självständigt och bibehåller välfärden till nästa
generation och generationer efter.
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Idag är vi stolta för vår självständighet och för vårt Finland vårt land.
Från studerandes sida önskar vi självständiga Finland grattis och en bra självständighetsdag.
Grattis Finland.

11 ÅAS 2016
Fullmäktige
ÅAS fullmäktige för perioden 1.1.2016–31.12.2017 valdes av kårmedlemmarna
vid fullmäktigevalet i november 2015.
Under år 2016 bestod fullmäktige av grupperingarna De Rättvisa, DRV (8 mandat), LSK i Åbo, LSK (5 mandat), MK-listan, MK-L (5 mandat), LSK i Vasa, LSKV
(4 mandat), Åbo Gröna Vänster, ÅGV (2 mandat) och Åbo Socialdemokratiska
Studerande, ÅSS (1 mandat).
Fullmäktigeledamöter 2016
Ahlö, Martin (ÅGV) - Befriad för resten av mandatperioden.
Back, Jens (DRV)
Backman, Richard (LSK) - Befriad på hösten.
Bergvik, Karolina (LSKV) - Befriad på våren.
Björkqvist, Cecilia (LSKV) - Vald till styrelsen på möte 01/16.
Degerman, Erika (MK-L) - Befriad på hösten.
Forss, Lisa (LSK)
Glantz, Julia (LSK)
Gripenberg, Wilhelm (MK-L)
Helin, Erica (ÅSS)
Holmquist, Viktor (MK-L)
Hoven, Christian (MK-L)
Häggman, Fredrik (LSK) - Befriad på våren.
Jaakkola, Vilma (MK-L)
Jormalainen, Joonas (ÅGV)
Jusélius, Joakim (MK-L)
Karlsson, Alex (MK-L) - Befriad på våren.
Karlsson, Daniela (DRV)
Karlsson, Jeanette (MK-L)
Karlsson, Kajsa (LSKV)
Lampi, Branko (ÅGV)
Lillkåll, Ronja (ÅGV)
Lindqvist, Rasmus (DRV) - Befriad på hösten.
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Lindroos, Emma (MK-L)
Linko, Camilla (ÅGV)
Lång, Alexander (LSK)
Mantere, Johanna (LSK) - Befriad på våren.
Mattfolk, Kennet (ÅSS)
Mattsson, Emilia (LSK)
Montonen, Jerry (MK-L)
Nordell, Sara (LSK)
Nylund, Anna (LSKV)
Nyman, Oscar (DRV)
Prinsén, Antonia (LSKV)
Räfsbäck, Tommy (LSKV)
Schantz, Marina von (DRV)
Schröder, Ella (DRV) - Befriad på hösten.
Sigfrids, Frida (LSK)
Sigfrids, Oscar (MK-L) - Befriad på våren.
Sola, Ida-Maria (DRV)
Stenbäck, Marina (MK-L) - Vald till Ekonomidirektionens ordförande på möte
02/16.
Stenström, Milla (DRV)
Storbjörk, Jacob (ÅSS)
Strand, Karolina (LSKV)
Thelen, Max (MK-L)
Vuori, Santeri (DRV)
Wennström, Joakim (LSK)
Wikman, Calle (LSK)
Åkers, Rebecca (ÅSS)
Under året verkade följande personer inom ÅAS organ:
Fullmäktiges presidium
Fullmäktigeordförande: Milla Stenström
Första vice ordförande: Anna Nylund
Andra vice ordförande: Emma Lindroos
ÅAS styrelse
Styrelseordförande: Anton Norrback
Vice styrelseordförande: Ida Berg
Styrelsemedlem: Linda Smids
Styrelsemedlem: Cecilia Björkqvist
Styrelsemedlem: Oscar Karlsson
Styrelsemedlem: Jasmine Malla
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Ekonomidirektionen
Daniel Lähde (ordförande, jävig – 11.2. 2016)
Marina Stenbäck, ordförande (11.2.2016-31.12.2016)
Anders Solvin, vice ordförande
Alexander Skog
Rachel Nygård-Taxell
Jarkko Kaplin
Tommy Sandås
Kårkurator
Stefan Wallin
Kåraller
Rasmus Lindqvist
Tommy Räfsbäck
Inventerare i Åbo
Jens Back
Emma Ekstrand
Alexander Lång
Milla Stenström
Inventerare i Vasa
Niklas Portin
Jacob Storbjörk
Revisor
Henry Maarala, KPMG
Sifferrevisorer
KPMG
Anställda
Generalsekreterare Riina Forsman (föräldraledig)
Generalsekreterarens vikarie Linda Lindholm
Verkställande direktör för ekonomisektorn Patrik Fellman
Högskolepolitisk expert Petra Lindblad (föräldra- och semesterledig till 22.4
2016)
Högskolepolitiska expertens vikarie Eija Laitinen (till 22.3 2016)
Högskolepolitiska expertens vikarie Ken Snellman (29.3-22.4 2016)
Socialpolitisk expert Monika Antikainen
Informatör Matias Dahlbäck
Kanslisekreterare Markus Heikkilä
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Verksamhetsledare för Havtornen Jonna Lindqvist
Projektarbetare
Projektkoordinator för Campussitzen Anna Nyberg
Marknadsföringskoordinator Hannes Nummela
Marknadsförare Anna Koivula
Marknadsförare Paul Seppänen
Förvaltningsutredare Alexander Lång
Webbutvecklare Ken Snellman
Enkätanalytiker Charlotte Viktorsson
Chefredaktör för Errores S:tae Valpurgis
Nils-Christian Kåll
Fullmäktiges valutskott (-25.10)
Alexander Lång (suppl. Calle Wikman)
Daniela Karlsson (Oscar Nyman)
Jeanette Karlsson (Erika Degerman)
Jacob Storbjörk (Rebecca Åkers)
Martin Ahlö (Ronja Lillkåll)
Anna Nylund (Karolina Bergvik)
Fullmäktiges valutskott (25.10-)
Joakim Wennström (Calle Wikman)
Oscar Nyman (Ida-Maria Sola)
Jerry Montonen (Vilma Jaakkola)
Ronja Lillkåll (Camilla Linko)
Ursula Korpijärvi (Jacob Storbjörk)
Anna Nylund (Karolina Bergvik)
Havtornsutskottet
Kajsa Karlsson, ordförande
ÅAS stadgeändringsgrupp
Jens Back
Alexander Lång
Marina Stenbäck
Anton Norrback
Linda Lindholm
Riina Forsman
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ÅAS strategiarbetsgrupp
Alexander Skog
Rasmus Lindqvist
Anna Nylund
Ken Snellman
Milla Stenström
Anton Norrback
Marina Stenbäck
Linda Lindholm
Årsfestmarskalk 2016
Aada Willberg
Christoffer Kaski
Årsfestutskottet 2016
Oscar Nyman
Jan-Erik Kress
Chrisann Hindsberg
Nora Barck
Jenny Miettinen
Kårheraldiker 1.1.-31.12.2016
Johan Nikula
Nämnden för utdelande av Brahevingarna och Brahevingar med lyra 1.1.31.12.2016
Kårheraldiker Johan Nikula (ordf.)
Marcus Beijar
Fanny Häggblom
Daniel Junell
Lotta Metsärinne
Prisnämnd för Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris 1.1.31.12.2016
Tom Carlson
Linnéa Henriksson
Alexander Lång
Lotta Metsärinne
Robin Nyman
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Nämnden för Utvecklingsfonden för Kåravdelningen i Vasa 1.1.-31.12.2016
Caroline Lång
Tommy Räfsbäck
Cecilia Björkqvist
Nämnden för utdelande av studentkårens forskarstipendium 2016
Milla Stenström (ordf.)
Emma Ekstrand
Lotta Metsärinne
Caroline Lång
Seniorernas råd 1.1.-31.12.2016
Professor emeritus Dag Anckar
Professor Olav Eklund
Föreståndare, docent Ruth Illman
Prisnämnd för Jägarkapten Paul Wallenius kamratskapspris 2016
Janna Johansson
Emilia Juslin
Heidi Kangas
Desirée Lindberg
Lotta Metsärinne
Representanter på Ab Jerums vårbolagsstämma 30.3.2016
Jens Back
Erika Degerman
Camilla Linko
Oscar Nyman
Joachim Wennström
Representanter på Ab Jerums höstbolagsstämma 7.12.2016
Jens Back
Christian Hoven
Jeanette Karlsson
Camilla Linko
Oscar Nyman
Joakim Wennström
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Delegater på Finlands studentkårers förbunds förbundsdagar 18–
19.11.2016
Alex Karlsson (Oscar Sigfrids)
Jasmine Malla (Linda Lindholm)
Johanna Mantere (Alexander Lång)
Anton Norrback (Jens Back)
Linda Smids (Anna Nylund)
Milla Stenström (Ida-Maria Sola)

TYS Delegation
SE Monika Antikainen

Åbo Akademis styrelse
Alexander Lång
Ann-Katrin Bender

Svenska Lärarhögskolans Bostadsstiftelses styrelse 2016 (mandatperioden 1.5.2016 – 30.4.2019)
Jonna Lindqvist
Anna Nylund

Rättsskyddsnämnden vid Åbo Akademi (mandatperioden 1.1.201631.12.2017)
Daniela Karlsson (Ella Schröder)
Robin Nyman (Rasmus Lindqvist)
Studiestödsnämnden vid Åbo Akademi (mandatperioden 1.8.2016 31.7.2018)
Jens Back (suppleant Anton Norrback)
Oscar Nyman (suppleant Victoria Grimm)
Nadja Vesterinen (suppleant Linda Smids)
Kundkommittén (Åbo)
Anton Norrback
Kundkommittén (Vasa) (mandatperioden 1.2.2016 - 31.12.2017)
Ida Berg
Jonna Lindqvist
Åbo Akademis studiesociala arbetsgrupp år 2016
Linda Smids
Åbo Akademis krishanteringsgrupp 1.1.2014-31.12.2016
GS Linda Lindholm
Studenternas Hälsovårdstiftelsens delegation
SE Monika Antikainen
Studenternas Hälsovårdsstiftelses lokaldirektion i Åbo och Raumo
SE Monika Antikainen
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TYS styrelse
GS Linda Lindholm
Studenternas Hälsovårdsstiftelses lokaldirektion i Vasa
Jonna Lindqvist

Svenska Lärarhögskolans Bostadsstiftelses delegation (mandatperioden
1.5.2016 – 30.4.2019)
Cecilia Björkqvist
Joakim Finne.
Opiskelijan Vaasa- Vasa studerande r.f. styrelse 2016
Kajsa Karlsson
VOAS styrelse 2016
Matias Risikko (suppleant för Noviums representant)
VOAS delegation 2016 (mandatperioden 1.4.2016 – 31.12.2017)
Kajsa Karlsson (suppl. Tommy Räfsbäck)
Cecilia Björkqvist (suppl. Ida Berg).
Hedersmedlemmar
Mauno Koivisto
Nils Storå
Carl-Olof Tallgren
John Vikström
Håkan Andersson
Ole Norrback
Caj-Gunnar Lindström
Christer Rosengren
Johan Nikula
Rachel Nygård-Taxell
Lena Backman
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12 Specialföreningar

Fullmäktige beslöt på sitt möte 05/16 att dra in specialföreningsstatus för
AIESEC/MK, Hangögillet, Karitativa och Uteliggarna.

12.1 Specialföreningar vid ÅAS 2016
12.1.1 Nationer
Nykarleby compagniet (NyCo)
Nyländska nationen (NN)
Nyländska Klubben
ÅSKAN - Åboländska Nationen i Vasa (ÅSL)
Åbolands nation (ÅsNa)
Österbottniska nationen (ÖN)
Östra Finlands Nation (ÖFN)
12.1.2 Fakultetsföreningar
Humanistiska föreningen
Kemistklubben (KK)
Merkantila Klubben (MK)
Statsvetenskapliga Klubben (SF)
StuBi
Teologiska Studentföreningen (TSF)
12.1.3 Ämnesföreningar
Arte r.f.
Asterix
Biologiföreningen Dendriticum
Biotica
Britannica
Datateknologerna vid Åbo Akademi
Druzjba
EnTech
Eikon
Eszett
Ex Tempore
Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening
Fysikerföreningen Quantum
Gastro
Gnosis
Katharsis
Historikerföreningen Kleio
Infå vid Åvo Akademi
Jus Cogens
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Kulturisten
Otto
Pedactus
Politivas
Prosa
Psykologföreningen Impuls
Pulterit
Sigma
Sociologföreningen Anomi
SPIrre
Stagda
W.A.R.U.M.
Vocalis
Välkky
Östsvea
12.1.4 Idrottsföreningar
Axels sportklubb (ASK)
OL-UT
Irdottsklubben Academia (IKA)
Kav-Motion r.f.
Åbo Akademiska Roddare
Abo Karate-do Shotokai (Abo KDS)
Amerikansk Fotboll vid Åbo Akademi r.f.
12.1.5 Musikföreningar
Akademiska Orkestern (AO)
Axelbandet (AB)
Brahe Djäknar (BD)
Florakören
Pedavoces
Rockföreningen vid Åbo Akademi (RÅA)
Rockföreningen vid Åbo Akademi i Vasa (RÅAV)
12.1.6 Kulturella, religiösa och ideella föreningar
Akademiska Spexet vid Åbo Akademi r.f.
Folkdanslaget Otakt
ESN
Föreningen för underliga intressen vid Åbo Akademi r.f.
Q Union
ISTU - International Students of Turku Universities
Pampasmaffian r.f.
Fotoklubben Pictura
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Studentföreningen Vasa Studentmission
Studentmissionen
Studentteatern i Åbo (STÅ)
Wasaspexet

ÅAS verksamhetsberättelse 2016

Bokslut

12.1.7 Politiska föreningar
De Rättvisa (DRV)
Liberala Studentklubben i Vasa r.f. (LSK i Vasa)
Liberala Studerande i Åbo r.f. (LSK i Åbo)
Turun Vino r.f.
Åbo Socialdemokratiska Studerande (ÅSS)

13 Utskott
Havtornsutskottet leddes av Kajsa Karlsson som har sammankallat till möte
2 gånger. Utskottet har arrangerat kanelbullens dag med serveringspersonal
från Pedactus som hjälp; evenemanget var uppskattat.
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