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Bokslut56

”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 §

Verksamhetsberättelse

ÅAS verksamhetsberättelse 2018

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 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 2018 besatta med följande grupperingar: De Rättvisa, Liberala studerande i Åbo, MK-listan, LSK Vasa, Åbo Gröna Vänster och Socialdemokratiska studerande. Fullmäktige sammanträdde sex gånger under året samt
till ett valmöte för år 2019 i december 2018.

3

Intressesektorn

2018 var ett innehållsrikt år för Åbo Akademis Studentkår. Studentkåren firade 99 år. På intressebevakningssidan arbetade intressesektorn särskilt aktivt
med jämlikhetsfrågor och projekt som berörde utvecklingen av Studentkårens
verksamhet och synlighet.
ÅAS intressesektors verksamhet utgörs i huvudsak av tre områden: intressebevakning, service och samhällspåverkan. 2018 hade ÅAS totalt 4931 kårmedlemmar.1

3.1

Intressebevakning

Under året 2018 skapades en ny guide för att stöda och informera specialföreningarna i utvecklandet av ett mera jämlikt och inkluderande studieliv, Studieliv 2.0.
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I eftersvallet av #metoo-kampanjen har ÅAS lobbat speciellt för att Åbo Akademi ska utveckla sitt jämlikhetsarbete, och förespråkade bland annat införandet av könsneutrala toaletter på campus.
Lik tidigare år har ÅAS under år 2018 arbetat aktivt med frågor berörande internationalisering och internationella studerande. Under året har arbetet kretsat kring främjandet av internationella studerandes integration i studielivet,
uppföljning av de införda terminsavgifterna för internationella magisterstuderanden med medföljande stipendiesystem och arrangerande av evenemang
riktade till internationella studerande.
ÅAS deltog även i Pride-paraden i Åbo den 4.8.

3.2

Medlemsservice

3.3

Samhällspåverkan

Under 2018 har ÅAS fortsatt att digitalisera sin kundservice och ÅAS uthyrbara utrymmen fördes in i webbshoppen.

Under året har ÅAS aktivt deltagit aktivt i olika typer av kommunal påverkan
på sina respektive verksamhetsorter.

I Åbo har ÅAS fört fram sina kommunalpolitiska strävanden och ambitioner
med de övriga student- och studerandekårerna i Åbo genom Grupp 40 000
samarbetet. Under år 2018 har arbetet med att fullfölja det kommunalpolitiska program som publicerades 2017 fortsatt. Grupp 40 000 har exempelvis
träffat kommunala beslutsfattare samt skrivit insändare om olika punkter i det
kommunalpolitiska programmet.
I Åbo är ÅAS representerad i Studiestad Åbo (tidigare RSGT), vilket är en 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 år 2025.
År 2018 har ÅAS i Åbo även tillsammans med de övriga student- och studerandekårerna i Åbo genomfört en enkät med Åbo stad, och Studiestad Åbo, om
hur studerande uppfattar Åbo som studiestad. I enkäten fick Åbo ett mycket
gott betyg men det framkom även saker som följande styrelser kommer kunna
jobba vidare med och som kan behöva utvecklas.
I Vasa har ÅAS:s kommunala påverkan mot staden gjorts genom samarbetsorganisationen Opiskelijan Vaasa - Vasa Studerande (OVVS) r.f. OVVS är en takorganisation för student- och studerandekårerna i Vasa.
9
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OVVS förverkligade och godkände under verksamhetsåret 2018 sitt första
kommunalpolitiska program. I det tvåspråkiga kommunalpolitiska programmet listas flera olika typer av målsättningar och konkreta förslag på hur Vasa
kan utvecklas som studiestad. Programmet lanserades i vetenskapsbiblioteket
Tritionias aula för beslutsfattarna, lokalmedia och allmänheten 28.11.2018.
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 2018. 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.

3.4

Intressesektorns ekonomi

3.5

Kårstyrelsen

Medlemsavgiften under läsåret 2018–2019 var 116,00 euro för grundexamensstuderande och 62,00 euro för forskarstuderande. Medlemsavgifterna
uppgick år 2018 till 301 004,37 euro (exkluderande hälsovårdsavgiften om
54 euro/grundexamensstuderande medlem). Av dessa medel har 135 091,41
euro gått till löner. ÅAS intressesektor har klarat ekonomin bra, och medlemsantalet var så gott som oförändrat jämfört med tidigare år.

Åbo Akademis Studentkårs styrelse bestod under året av följande medlemmar:
Ina Laakso, styrelseordförande
Frida Sigfrida, vice ordförande, välmående, jämlikhet, socialpolitik och stadsrelationer (Åbo)
Helmi Andersson, studierelaterade ärenden, högskolepolitik och internationella ärenden
Jutta Maunula, evenemang och specialföreningar (Vasa)
Jonathan Nyström, kommunikation, tutor- och gulnäbbsverksamhet och evenemang och specialföreningar (Åbo)
Andras Reipsar, näringsliv, arbetsliv, ÅAS100, projektansvarig
Jacob Storbjörk, studierelaterade ärenden, välmående och jämlikhet, stadsrelationer (Vasa)
Styrelsen hade 32 möten under året.

3.6

Personal och projektansvariga

Under året bestod intressesektorns sekretariat av:

Vikarierande generalsekreterare Helen Honkasaari (fram till 30.4.2018), vi10
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karierande generalsekreterare Linda Lindholm (från 16.4.2018 till 3.12.2018),
vikarierande generalsekreterare Matias Dahlbäck (från 3.12.2018), studentombud (tidigare högskolepolitisk expert) Petra Lindblad, informatör Matias
Dahlbäck (till 3.12.2018), serviceexpert (tidigare kanslisekreterare) Markus
Heikkilä, vikarierande kanslisekreterare Ken Snellman (till 30.4.2018), och
serviceexpert (tidigare verksamhetsledare för Havtornen) Jonna Lindqvist (till
20.10.2018) och jubileumskoordinator Kim Kronlund (från 1.5.2018).
Vid intressesektorn arbetade under året även årsfestmarskalk Cecilia Karlsson
och Jeremy Nyman, fastlaskiainenkoordinator Ellen Ijäs och Camilla Linko och
projektkoordinator för en studentenkät för samarbetet Studiestad Åbo Henna
Toivanen.

4

Ekonomisektorn

Verksamheten har koncentrerats till Kafé Gadolinia Kb:s studentbespisningar, förvaltningen av kårfastigheterna och placeringsverksamhet. 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 under 2018 av följande medlemmar: ordförande Marina Stenbäck, vice ordförande Viktor Homquist (1.1.2018-31.8.2018),
vice ordförande Richard Printz (26.9.2018-), Anton Norrback, Jarkko Kaplin,
Rachel Nygård-Taxell och Tommy Sandås.

Under året 2018 sammanträdde ekonomidirektionen till nio ordinarie protokollförda möten samt fyra protokollförda möten med enbart direktionen närvarande. Direktionen sammanträdde sammanlagt till 13 protokollförda möten.
VD Patrik Fellman och tf VD Linda Lindholm har fungerat som sekreterare för
ekonomidirektionen. Under de möten på vilka enbart ekonomidirektionen närvarat har Anton Norrback och Andreas Reipsar fungerat som sekreterare.

4.2

Personal

Patrik Fellman har fungerat som verkställande direktör för ÅAS ekonomisektor,
Kafé Gadolinia Kb och AB Jerum Oy fram till 17.10.2018. Linda Lindholm har
fungerat som tf VD för ÅAS ekonomisektor, Kafé Gadolinia Kb och AB Jerum Oy
11
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22.10.2018-31.12.2018. Ekonomidirektionen har i december 2018 anställt Susanna Häyry som VD för Kafé Gadolinia Kb, ÅAS ekonomisektor och AB Jerum
Oy. Susanna Häyry tillträder som VD 1.1.2019.
Johanna Härus har sedan 17.12.2018 varit anställd som serviceexpert i Vasa.
Ekonomisektorn har utöver serviceexperten i Vasa även stått för en del av lönekostnaderna för serviceexperten i Åbo samt för informatören.

4.3

Revisorer

4.4

Kafé Gadolinia Kb

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

Kafé Gadolinia Kb fortsatte att under 2018 bedriva studentbespisning i Café
Arken, Café Gadolinia, Café Fänriken och Café Kåren.
Det bland studerande populära ”Late Lunch”-konceptet, dvs. måltidsstödd
lunchförsäljning kvällstid har fortsatt i Café Gadolinia. Det nya lunchkonceptet
”Gado Bowl” har fortsatt i Café Gadolinias regi. Ugnspotatislunchen i Kårens
nedre våning avslutades i samband med att den gamla puben renoverades till
en ny bar med möjlighet till matförsäljning.
Kafé Gadolinia Kb har liksom tidigare år också handhaft kvällsrestaurangen
Restaurang Kåren. Kvällsrestaurangen har även under det här verksamhetsåret fått väldigt positiv respons från festarrangörer och vi kan stoltsera med
att ha en högklassig bankettrestaurang. I puben öppnades i oktober en Streetfoodbar. I Streetfoodbaren serveras kvällstid ett urval streetfoodrätter och till
atmosfären passande drycker. Streetfoodbaren är öppen tisdagar till lördagar,
kvällstid.
Kafé Gadolinia Kb har under året gjort målmedvetna satsningar på marknadsföring i sociala medier och varit en drivande kraft i ordnande av den fjärde Streetfestivalen tillsammans med Åbo Akademi. Festivalen var en del av
Åbo Akademis inskriptionshögtidligheter samt ÅA100-festligheterna och
hade över 1000 deltagare. Kafé Gadolinia Kb har under året samarbetat med
Åbo Akademi kring Akademins jubileumsår bland annat genom att ta fram
en ÅA100-bakelse, saftservering på ÅA100-öppningen ”Lights on ÅAU”,
ÅA100-öppningsfesten på Kåren samt vid övriga evenemang och tillställningar i samband med ÅA100.
Kafe Gadolinia Kb har under november månad deltagit i en upphandlingsprocess för restaurangverksamheten i den nya campusfastigheten Aurum som
väntas tas i bruk 2021.
12
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För Kafé Gadolinia Kb har gjorts separat bokslut.

4.5

Kårfastigheterna

Renoveringen av Kårhuset inför Studentkårens 100-års jubileum fortsatte under sommaren 2018 då projektets avslutande delar genomfördes. Tavasthems
fasad reparerades, tvättades och målades om. Taken ovanför ingångarna putsades och renoverades. KÅREN-skylten pytsades upp. I augusti-september
renoverades toaletterna i puben och puben byggdes om till en ny, modern bar
med möjlighet till matservering.
Havtornens utrymmen har införts i ÅAS webshop genom vilken specialföreningar, kårmedlemmar och utomstående hyresgäster smidigt kan boka utrymmen till sitt förfogande. I Havtornens vardagsrum installerades ett nytt ljudsystem till vilket ÅAS i årsfestgåva fått bidrag till av specialföreningar i Vasa.

4.6

Självtäckande fonder

4.7

Kårhusfonden

Knoellingerska fonden förvaltade och hyrde ut bostaden enligt stadgarna för
fonden. Nummelins och Wallenius fond delade ut stipendier enligt stadgarna
för fonderna. Under året har Ekonomidirektionen sett närmare på de självtäckande fondernas aktieinnehav och gjort mindre omplaceringar i fonderna.

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
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. Ekonomidirektionen beslöt att sälja en av studentkårens lägenheter för att i framtiden
eventuellt investera i en annan, mer centralt belägen lägenhet istället. Ekonomidirektionen har under året kontinuerligt följt upp placeringsportföljens
utveckling.

4.8

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
subventionera kostnaderna för bokföring samt understöda intressesektorns
hyreskostnader för kansliutrymmen.
13
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Styrelsens redogörelse för
verksamhetsåret 2018
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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).

2018 hade ÅAS totalt 4931 kårmedlemmar (1.11.2018).
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

1.3

Åbo Akademis Studentkårs styrelse

Den högsta beslutande makten inom ÅAS innehas av fullmäktige. De 25 mandaten i kårfullmäktige var under år 2018 besatta med följande grupperingar: De Rättvisa, Liberala studerande i Åbo, MK-listan, LSK Vasa, Åbo Gröna
Vänster och Socialdemokratiska studerande. Fullmäktige sammanträdde sex
gånger under året samt till ett valmöte för år 2019 i december 2018.

Studentkårens styrelsesammansättning kan årligen anpassas efter organisationens behov. Under 2018 hade ÅAS sju stycken styrelsemedlemmar.
15
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Studentkårens styrelse år 2018 har bestått av:
Ina Laakso, styrelseordförande
Frida Sigfrids, viceordförande, socialpolitik, välmående och jämlikhet i Åbo
Helmi Andersson, högskolepolitik, internationella ärenden, studierelaterade
ärenden i Åbo
Jutta Maunula, evenemang och specialföreningar i Vasa
Jonathan Nyström, kommunikation, gulnäbb- och tutorverksamhet, specialföreningar,evenemang i Åbo
Andreas Reipsar, arbetsliv, näringsliv, ÅAS100 och styrelsens projekt
Jacob Storbjörk, studierelaterade ärenden, välmående och jämlikhet i Vasa
Under året hade styrelsen 32 st styrelsemöten.

1.4

Personal

Under året bestod intressesektorns personal av: Vikarierande generalsekreterare Helen Honkasaari (fram till 30.4.2018), vikarierande generalsekreterare
Linda Lindholm (från 16.4.2018 till 3.12.2018), vikarierande generalsekreterare Matias Dahlbäck (från 3.12.2018), studentombud (tidigare högskolepolitisk
expert) Petra Lindblad, informatör Matias Dahlbäck (till 3.12.2018), serviceexpert (tidigare kanslisekreterare) Markus Heikkilä, vikarierande kanslisekreterare Ken Snellman (till 30.4.2018), och serviceexpert (tidigare verksamhetsledare för Havtornen) Jonna Lindqvist (till 20.10.2018) och jubileumskoordinator
Kim Kronlund (från 1.5.2018).

Vid intressesektorn arbetade under året även årsfestmarskalk Cecilia Karlsson
och Jeremy Nyman, fastlaskiainenkoordinator Ellen Ijäs och Camilla Linko och
projektkoordinator för en studentenkät för samarbetet Studiestad Åbo Henna
Toivanen.
Som ansvarsfull arbetsgivare har ÅAS under år 2018 värnat om sin personal.
Personalen har haft tillgång till Smartums kultur- och motionssedlar. Utvecklingssamtal hölls under året med samtliga av intressesektorns anställda. Som
personalens arbetsskyddsfullmäktige har fungerat Petra Lindblad.

1.5

Studentkårens ekonomi

1.6

Kontakt med förvaltningen

Under 2018 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.

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
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månaden.
Styrelsen träffade alla dekaner, vice rektorerna och rektor i Vasa minst en gång
var. Under året träffade också styrelsen rektors ledningsgrupp vid två tillfällen,
en gång på våren och en gång på hösten, samt ÅA:s styrelseordförande två
gånger.
Styrelsemedlemmarna i Vasa har deltagit under hösten regelbundet på FPV:s
fakultetstimme.

2

Projekt år 2018

2.1

Öka kontakten till specialföreningar

Både i Vasa och Åbo har specialföreningsfrukost ordnas. Under frukosten har
vi diskuterat aktuella frågor med föreningarna och lärt känna varandra. Frukosten har varit omtyckt och bidrar till att det är en låg tröskel att ta kontakt
med Studentkårens styrelse. Det har också ordnats såväl ordförandekonferenser som träffar för högskolepolitiskt ansvariga för att stöda dessa i deras
arbete. Det ordnades även en rådistutbildning gällande i första hand hur man
hanterar sexuella trakasserier.
Både i Åbo och i Vasa har styrelsemedlemmarna aktivt försökt träffa specialföreningsstyrelser och diskuterat aktuella frågor med dessa. Alla styrelsemedlemmar blev tilldelade föreningar och under våren jobbade vi för att träffa så
många som möjligt av dessa. En viktig fråga vi diskuterade var till exempel
europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR). Vi ville genom detta fadderskap öka kontakten till föreningarna, minska på tröskeln och också erbjuda
praktisk hjälp om det fanns problem.

2.2

Landskapsvalet 2018

2.3

Hur får vi folk till våra kårhus?

Projektet var tänkt för att upplysa kårmedlemmar om vad de nya landskapen
skulle innebära och att uppmana dem att rösta. Projektet konkretiserades inte
under året i och med att landskapsvalet flyttades fram och därmed har projektet inte förverkligats.

För att få folk till våra kårhus har det i Åbo ordnas pubkvällar minst en gång i
månaden med början från april och undantag av sommarmånaderna, ofta med
olika sorters frågesporter. Kvällarna har varit mycket lyckade och konceptet
omtyckt. Dessutom ordnades en kväll speciellt inriktad till gulnäbbarna i början av hösten, för att de skulle bekanta sig med Kåren redan i början av studietiden.
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Utöver detta har även bokningssystemet för Havtornen och Kårens utrymmen
så som Marlirummet och bastun setts över och kan numera lätt bokas via Studentkårens nätbutik.

2.4

Utveckling av intressebevakningskommunikationen

Målet med projektet är att skapa en kommunikationsmodell för att göra intressebevakningsfrågor mer attraktiva och för att väcka intresse inom högskole- och socialpolitiskafrågor samt intresset för Studentkåren överlag.
För att göra det så effektivt som möjligt användes flera kanaler, nämligen studentkårens officiella Facebook, Instagram och hemsida. Styrelsen fortsatte
med de så kallade “månadsuppdateringarna” i videoformat som introducerats under 2017. Därtill började man med “veckans tre poänger” där styrelsen
i tre korta punkter berättade vad de gjort under den gångna veckan, veckans
tre poänger utkom i regel på fredagar. Bloggen på studentkårens hemsida har
också varit i flitig användning under året där styrelsen mera utförligt berättat
om någon poäng som varit med i “veckans tre poänger”.

2.5

ÅAS 100

Studentkårens jubileumsår var inte direkt ett projekt från verksamhetsplanen
utan ett större projekt som har genomsyrat verksamhetsåret indirekt. Arbetet
med ÅAS100-arbetsgruppen fortsatte. Styrelsen var representerad i arbetsgruppen i form av SO Laakso och styrelsemedlem Reipsar. I maj anställdes en
jubileumskoordinator som direkt satte sig in i vad arbetsgruppen utarbetat.
Jubileumsårets tema är “Kårgemenskap”. Ett av målen med firandet av jubileumsåret är stärkandet av ÅAS varumärket bland kårmedlemmarna.
Under jubileumsåret ordnas seminarier gällande studentkårens historia, men
även mer studentikosa evenemang. På hösten tillsattes en redaktion som
arbetar med jubileumstidning (Kårsinet). Det också ordnas en medelinsamlingskampanj under jubileumsåret 2019. En jubileumsutställning fylld av saker som studentkåren och specialföreningar samlat på sig under åren är även
inplanerad. En egen hemsida lanserades i september inför Jubileumsåret.
Studentkårens jubileumsår tjuvstartade i samband med Åbo Akademis jubileumsårs avslutningsfest i Vasa fredagen den 14.12. Där gav ÅAS sin present
till det 100-åriga ÅA och ÅA i sin tur gav över stafettpinnen till ÅAS som nu ska
fira 100 år.
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3

Intressebevakning och samhällspåverkan

Inom intressebevakningen har ÅAS samarbetat med ämnes- och fakultetsföreningarna samt universitetets ledning och personal. Under 2018 fortsatte
de månatliga rektorsluncherna med kårstyrelsen, kårpersonalen, rektor och
förvaltningsdirektören. Kontinuerliga träffar med personal och ledning på ÅA
skedde under året och varit givande och med låg tröskel. Kontakten till ÅA:s
förvaltning fungerade bra under år 2018. 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, jämställdhet- och likabehandlingsdebatten i samhället och på ÅA samt en ny finansieringsmodell för universiteten blivit förslagen.

3.1

Kommunal påverkan

Under året har ÅAS aktivt deltagit aktivt i olika typer av kommunal påverkan
på sina respektive verksamhetsorter.

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 början av år 2017 publicerades det kommunalpolitiska programmet som tillsammans inom Grupp 40 000 arbetats fram utgående från enkätsvar av studerande. Under år 2018 har arbetet med att fullfölja programmets
målsättningar fortsatt. Grupp 40 000 har exempelvis träffat kommunala beslutsfattare samt skrivit insändare om olika punkter i det kommunalpolitiska
programmet.
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 år 2025.
År 2018 har ÅAS i Åbo även tillsammans med de övriga student- och studerandekårerna i Åbo genomfört en enkät med Åbo stad, och Studiestad Åbo, om
hur studerande uppfattar Åbo som studiestad. I enkäten fick Åbo ett mycket
gott betyg men det framkom även saker som följande styrelser kommer kunna
jobba vidare med och som kan behöva utvecklas.
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Hösten 2018 deltog ÅAS i verkställande av Europaforum i Åbo, ett diskussionstillfälle kring Europas framtid och EU-frågor. Senare på hösten bildades
föreningen Europa forum i Åbo r.f. med syfte att organisera och förverkliga ett
årligen återkommande evenemang i samma anda. ÅAS fullmäktige beslöt på
sitt möte 7/18 att studentkåren går med som grundande medlem. Till ÅAS representant i föreningens styrelse valdes Ina Laakso.
I Vasa har ÅAS:s kommunala påverkan mot staden gjorts genom samarbetsorganisationen Opiskelijan Vaasa - Vasa Studerande (OVVS) r.f. OVVS är en takorganisation för student- och studerandekårerna i Vasa. Jutta Maunula från
ÅAS fungerade som OVVS styrelseordförande under 2018.
OVVS förverkligade och godkände under verksamhetsåret 2018 sitt första
kommunalpolitiska program. I det tvåspråkiga kommunalpolitiska programmet listas flera olika typer av målsättningar och konkreta förslag på hur Vasa
kan utvecklas som studiestad. Programmet lanserades i vetenskapsbiblioteket
Tritionais aula för beslutsfattarna, lokalmedia och allmänheten 28.11.2018.

3.2

Intressebevakning

3.2.1 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 2018. 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.
3.2.2 Jämlikhet
Under året 2018 har ÅAS arbete genomgående haft en prägel av jämlikhet och
jämställdhet. ÅAS har tagit ställning till dagsaktuella frågor som då ÅAS gick
med i Traseks och Setas kampanj för att reformera translagen eller så ÅAS deltog i Pride-paraderna i både Åbo den 27.8 och 2.7 i Helsingfors.

#Metoo och #Övistoo manade till eftertanke och utmanande ÅAS att ta jämställdhetsfrågor och sexuella trakasserier på allvar. I samband med specialföreningsutbildningarna i Åbo och Vasa bjöds jämställdhetsexpert Malin Gustafsson in för att hålla föreläsningar och diskussioner med föreningsaktiva om
hur man kan göra studielivet mera inkluderande och förhindra trakasserier av
olika slag.
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Under verksamhetsåret förverkligade och godkände ÅAS också en ny en föreningsguide, Studieliv 2.0. I guiden låg fokus på hur föreningarna kan främja
jämlikhet och jämställdhet i sin verksamhet och vara så inkluderande för alla
sina medlemmar som möjligt så att alla hittar någon form av verksamhet som
passar dem. Guiden togs väl emot hos föreningarna och fick berömlig feedback
från flera av dem.
Andra frågor som under verksamhetsåret engagerat kårstyrelsen är frågan om
könsneutrala toaletter och jämställdhetsdebatten ur mäns perspektiv. I båda
frågorna har ÅAS aktivt lyssnat på båda parterna i diskussionen och fört fram
studerandes åsikt till ÅA:s ledning.
3.2.3 Internationalisering
Lik tidigare år har ÅAS under år 2018 arbetat aktivt med frågor berörande internationalisering och internationella studerande. Under året har arbetet kretsat kring främjandet av internationella studerandes integration i studielivet,
uppföljning av de införda terminsavgifterna för internationella magisterstuderanden med medföljande stipendiesystem och arrangerande av evenemang
riktade till internationella studerande.
I enlighet med FSF (Finlands studentkårers förbund) verksamhetsplan var
internationella studerandes integration i arbetslivet ett centralt tema för år
2018. I samarbete med TYY och universitetens rekryteringsanställda på Arbetsforum och Rekry har ÅAS arrangerat två “Working in Finland”-evenemang.
Under evenemangen fick studerandena bland annat ta del av presentationer
om företagsamhet, rekryteringsprocesser och arbetslagstiftningen i Finland.
ÅAS har även i år deltagit i samarbetet kring TurkuGether tillsammans med de
andra student- och studerandekårerna i Åbo. Projektet som började 2015, har
som ändamål att ordna evenemang för internationella studeranden, så att de
bättre kunde ta del av den finska kulturen och komma i kontakt med ortsbor.
Utöver dessa evenemang har ÅAS även i år arrangerat “Welcome Party” på
våren för nya inkommande internationella studerande, i samarbete med de
andra student- och studerandekårerna i Åbo. Därtill arrangerades under våren
ett “Lost in Turku” stadsorienterings-evenemang i samarbete med Åbo stad
och andra åboländska aktörer. Orienteringen riktade sig främst till internationella studeranden, och båda tillfällena var välbesökta.
ÅAS har även bidragit till utbildningen av tutorer för både utbytesstuderande
och internationella magisterstuderande, och likt tidigare år gett ut en guide för
internationella studerande. I samband med detta ordnades också under hösten en pubkväll i Kårhuset riktad speciellt för internationella magisterstude21
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rande och deras tutorer. Utöver den har ÅAS ordnat flera pubkvällar med spel
och engelskspråkig frågesport.
Under året ordnades också en glöggstund för internationella magisterstuderande i början av december. Det var ett tillfälle för ÅAS att höra mera om
hur vardagen för internationella studerande fungerar, samt en möjlighet för
internationella studerande att ställa frågor och träffa ÅAS studentombud och
styrelse.
ÅAS har också arbetar för att föreningslivet ska bli mer inkluderande, och utgivit en föreningsguide på engelska samt en internationaliseringsguide för föreningar. I den engelskspråkiga föreningsguiden har ÅAS specialföreningar fått
skicka in en beskrivning på föreningens verksamhet samt hur man kan engagera sig i dem. I internationaliseringsguiden finns tips på hur föreningarna kan
ändra sin verksamhet, t.ex. genom små ändringar i evenemangen, så att den
blir mer välkomnande också för internationella studerande.
3.2.4 Terminsavgifter och avgiftsfri utbildning
I uppföljningen av införandet av terminsavifter för internationella magisterstuderande utanför EU/ESS-området har ÅAS samarbetat aktivt med FSF, Åbo
Akademis ledning samt FUS anställda med ansvar för frågorna. Möjligheterna
till stipendium för studerande som betalar terminsavgift vid ÅA är nationellt
sett jämförelsevis goda.

3.3

FSF-träffar och -kontakt

Finland Studentkårers förbund arrangerade två större träffar för samtliga sektorer, inledande seminariet 8-9.2 och höstseminariet 20.-21.9). Utöver detta
har sektorerna haft en till två träffar under året. Den socialpolitiska och högskolepolitiska sektorn har utnyttjat möjligheten till AC-möten, och FSF via FB
har haft frågetimme ungefär varannan vecka. Behovet till den tätare kontakten har orsakats av både studiestödsreformen och social- och hälsovårdsreformen.

ÅAS FSF-fadder Petra Laiti besökte fullmäktigemöten två gånger under året.
I år hade ÅAS igen en kandidat, Helmi Andersson, uppställd till FSF styrelse
och till organisationens stora lycka har man 2019 för första gången på 21 år en
styrelsemedlem i FSF från ÅAS.
Studentkårernas ordförande och generalsekreterare har kallats till regelbundna träffar under året, ÅAS har deltagit aktivt i träffarna.
ÅAS deltog i FSF:s förberedande arbete inför riksdagsvalet 2019 och var bland
annat med och utformade studentrörelsens gemensamma valprogram.
22

ÅAS verksamhetsberättelse 2018

3.4

Ställningstaganden och mediasynlighet

3.4.1		Utlåtanden
12.1.2018
Utlåtande om betygsantagning till ÅA
6.4.2018
”E-tentamen – vägen till smidigare examination”
6.4.2018
”Jämlika möjligheter att påverka verkställandet av visionen
för högre utbildning och forskning”
21.5.2018
Utlåtande om förnyad instruktion för examination och bedömning
22.8.2018
Utlåtande om förändringar i universitetslagen
14.12.2018
Utlåtande om ny finansieringsmodell för universiteten
3.4.2
24.1.2018
16.2.2018
24.4.2018
25.4.2018
27.9.2018
23.10.2018
2.11.2018
5.11.2018
4.12.2018
18.12.2018
21.12.2018

Pressmeddelanden
Pulktävling på Vårdberget
ÅAS 99:e årsfest
Kim Kronlund jubileumskoordinator
Ros istället för ris
Helmi Andersson nominerad till FSF
Lindholm tf VD för ÅAS
ÅA:s studenter förbereder sitt eget 100-årsfirande
Framtidens arbetsmarknad diskuteras och debatteras
Anna Oksanen styrelseordförande för ÅAS 2019
Härus ny serviceexpert i Vasa
Häyry ny VD för ÅAS

3.4.3
30.1.2018

ÅAS i media
“Väntat resultat men val är alltid intressanta”, VO Sigfrids,
ÅU
“Antagningsreformen är inte riskfri”, SO Laakso & styrelsemedlem Andersson, insändare HBL
“Pikkukämpän kautta isoon maailmaan”, VD Fellman, Turun
Sanomat
“Studiestöd, jobb och FPA:s regler stressar”, styrelsemedlemmarna Maunula & Storbjörk, VBL
“Perinteitä ja puheenaiheita / Turun murre tarttui puheenjohtajaan”, SO Laakso, Turun Sanomat Extra liite
“Påsken - en perfekt tid för att dricka öl”, SO Laakso & styrelsemedlem Nyström, ÅU
“Han fixar arrangemangen på Vårdberget”, styrelsemedlem
Nyström, ÅU
“Fylligare klang än vanligt på Vårdberget”, ÅU
“Mössan på för våren / Riv gammalt och bygg nytt”, VBL
“Gällande ljudåtergivningen på Studentsång på Vårdberget,
SO Laakso & GS Lindholm, insändare i ÅU

30.1.2018
4.2.2018
15.2.2018
10.3.2018
30.3.2018
28.4.2018
1.5.2018
1.5.2018
4.5.2018
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15.5.2018
29.5.2018
29.5.2018
1.6.2018
30.8.2018
30.8.2018
31.8.2018
20.9.2018
20.9.2018

5.10.2018
17.10.2018
17.10.2018
6.11.2018
3.12.2018
5.12.2018
6.12.2018
18.12.2018

3.5

“Jens Back får 6000 euro i pris för sitt stora egnagemang i
ÅA”, VBL
“Stöld på kansli på Kåren i Åbo - flera studentföreningar
drabbade”, YLE
“Studentkåren vid Åbo Akademi fyller 100 år” JK Kronlund,
YLE Åboland, radiointervju
“Inbrotten på ÅA:s campusområde troligen sammankopplade”, ÅU
“Studerande trivs utmärkt i Åbo”, SO Laakso, ÅU
“Åbo får vitsordet 8,7 av högskolestuderande” SO Laakso,
Åbo stads hemsida
“Åbo får gott betyg som studiestad - många vill också stanna
kvar i staden efter sin examen” SO Laakso, YLE
“Åbo Akademi tar #metoo på allvar”, studentombud Lindblad
“Slut med avklädning på gulnäbbsintagning: “Mycket har
hänt sedan i fjol”, studentombud Lindblad, HBL
“Turussa on opiskelijan hyvä olla” SO Laakso, Turkuposti
3/2018
“Den optimala inkomsten för studerande är strax under tusen euro i månaden - “Min gräns för att ta emot jobb är när
tiden inte räcker till”. SO Laakso, HBL
“Explore Öjeberget”, styrelsemedlem Maunula, Vaasan
Ikkuna
“Opiskelijapolitiikan johtoon ei tyyläisiä tänä vuonna”, styrelsemedlem Andersson Tylkkäri
“Framtidens arbetsmarknad diskuteras”, ÅU
“En titt i historiernas Academill - det lär spöka här”, serviceexpert Heikkilä, VBL
“Studenterna har tågat sedan självständighetsdagen 1951 “Om det är jättekallt så är det inte roligt”, styrelsemedlem
Storbjörk, HBL
“Fackeltåget lyste upp Vasa - “Viktigast att vi håller ihop och
bryr oss om varandra”, styrelsemedlem Storbjörk, VBL
“Johanna Härus ny serviceexpert på ÅAS i Vasa”, VBL

Intressebevakning inom utbildning

3.5.1 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.
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För att visa uppskattning för anställda vid ÅA delade ÅAS ut rosor i den traditionsenliga “Ros istället för ris”-kampanjen i april. Styrelsen fick sammanlagt
in hela 83 nomineringar och valde utgående från nomineringarna att dela ut
10 rosor för anställda.
De som tilldelades rosor 2018 var:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universitetslärare Janne Elo (FPV)
Universitetslärare Jenny Haagensen (FPV)
Professor Salla Tuori (FHPT)
Professor Pirkko Rautaskoski (FHPT)
Akademilektor Ulla-Mari Parkkisenniemi-Kinnunen (FNT)
Professor Margareta Björklund-Sänkiaho (FNT)
Forskningsledare Tom Björkroth (FSE)
Universitetslärare Jenny Lindholm (FSE)
Lektor Barbro Wiik (Språkcentret i Vasa)
Studiepsykolog Klara Schauman-Ahlberg

3.6

Socialpolitisk intressebevakning

På den socialpolitiska sektorn har arbetet i allmänhet kretsat mycket kring
regeringens social- och hälsovårdsreform och förändringarna gällande studerandes utkomst. Aktuella frågor inom området har varit övergången till det
allmänna bostadsbidraget och studenthälsans framtid. Under året 2018 har
jämlikhet och likabehandling i universitetsvärlden och övriga samhället debatterats aktivt studentkåren har tagit en aktiv roll i debatten och även haft tät
kontakt till ÅA:s ledning gällande aktuella frågor.
3.6.1 Utkomst
Under hösten 2017 upphörde systemet med studiestödets bostadstillägg och
de studerande överfördes istället till allmänna bostadsbidraget. Vid årsskiftet
överfördes även hanteringen av studiestödet från högskolornas studiestödsnämnden till FPA i sin helhet. ÅAS följde aktivt med responsen från de studerande över förändringarna. ÅAS informerade också aktivt om förändringarna.
Exempelvis publicerades strax före sommaren ett blogginlägg som informerade de studerande att meddela sina förändrade inkomster vid eventuella sommarjobb.
Farhågorna över förändringarna förverkligades inte kring överföringen av hanteringen till FPA. Däremot kvarstår vissa brister med det allmänna bostadsbidraget. Exempelvis då en partner jobbar och den andra heltidsstuderande
blir den slutliga bostadsbidraget mycket litet för det gemensamma hushållet.
Detta uppfattas som mycket orättvist då det konkreta slutfallet är att den heltidsstuderande måste använda en oproportionell stor del av ens studiestöd för
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att betala hyran. ÅAS har under året fört fram denna orättvisa i de olika organ
där vi är representerade för att försöka få en förändring till stånd.
Studerandes utkomst har även diskuterats flitigt i den allmänna samhällsdebatten då flera partier avger löften inför riksdagsvalet om en socialskyddsreform under nästa regeringsperiod. Inom studentkårerna har frågan då varit i
vilken utsträckning studerande kommer beröras av en möjlig reform.
Flera partier föreslår någon form av basinkomst och FSF har starkt tagit ställning om att studerande också skall innefattas av den här basinkomsten för att
trygga en säker utkomst för studerande där den största delen inte skall basera
sig på lån. ÅAS har aktivt deltagit i diskussionen om att även studerande skall
tryggas en skälig utkomst där studerande inte skall tvingas låna stora summor
för att ha råd att studera.
3.6.2 Studenthälsan (SHVS)
Under verksamhetsåret har studenthälsans framtid diskuterats aktivt och
regeringen begärde även ett utlåtanden av FSF över regeringens planer på
att överföra finansieringen av studenthälsan i sin helt till FPA som en del av
social- och hälsovårdsreformen. Om planerna realiseras kommer FPA få helhetsansvaret över studenthälsan och för studentkårerna innebär förändringen
att kåravgiften sjunker med samma belopp som tidigare gått till att finansiera
studenthälsan.
I och med att studenthälsan just nu är inne i en fas av förändring där planen är
att alla högskolestuderande skall få ta del av studenthälsans tjänster år 2020.
Det här betyder en stor ökning i antalet användare av tjänsterna och ÅAS har
därmed först fram att det krävs ett tillräckligt stort tillägg i studenthälsans
budget för att kunna ta emot en så stor ökning av användare. Därför har ÅAS
fört fram sin åsikt i alla forum och diskussioner där det varit relevant för att
studenthälsan även i framtiden skall kunna erbjuda service inom rimliga tider
från tidsbokningsdatumet.
3.6.3 Hälsoarbetsgrupperna i Åbo och Vasa
Under året har styrelsen representerats i hälsoarbetsgruppen i Åbo av intressebevakningsansvariga Frida Sigfrids och i Vasa av intressebevakningsansvariga Jacob Storbjörk. Grupperna har under året sammankommit regelbundet på
båda orterna. I Vasa har arbetet dessutom utmynnat i tydligare handlingsplan
för att förebygga mental ohälsa och uppmuntra god studieförmåga på högskolorna i Vasa. Dessutom har olika typer av Pop-ups kring välmående ordnats i
Academill och ett nätverksbord lanserats i studeranderestaurangen.
I Åbo har arbetet mycket fokuserat på studerandes psykiska välmående ef26
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tersom det vuxit fram en oroväckande trend där allt fler studerande upplever
olika symptomer av psykisk ohälsa. En annan fråga som varit aktuell i Åbo är
internationella studerandes rätt till vård och hur de exempelvis skall kontakta
studenthälsan ifall de har ett telefonnummer som inte är finländskt.
3.6.4 Motion
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. Samarbetet har fortsatt även under år 2018 och användningsgraden av de tjänster som campussport erbjuder är hög och studerande
är oftast nöjda med utbudet.
En fråga som dock diskuterats mycket under året är motionsutbudet på svenska inom campussport. Styrelsen har därmed varit i konktakt med campussports
ledning för att försöka föra fram dessa åsikter och få en förändring till stånd så
att alla studerande skall känna sig inkluderade i verksamheten och att alla kan
delta på de motionspass som de upplever som mest intressanta.
3.6.5 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. I Åbo har
staden gått in för att öka utbudet av studentbostäder år 2018 vilket ÅAS gläds
över.
I Åbo har diskussionen kring boende år 2018 främst fokuserat på boende för
internationella studerande och hur staden kan erbjuda internationella studerande bostäder för endast en kort period. Eftersom det hela tiden byggs fler
studentbostäder i Åbo har situationen blivit bättre.
En annan fråga som väckt diskussion kring studerandes boende är reformen
där studerande idag tar del av det allmänna bostadsbidraget vilket lett till att
par som bor tillsammans och där den ena parten jobbar och den andra studerar
lett till problem eftersom inkomsterna räknas som gemensamma. Situationen
är mycket orättvis för de studerande som förlorat på reformen. Därmed har
efterfrågan på ettor ökat något eftersom det inte lönar sig att bo tillsammans
med någon som jobbar och har inkomster.
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3.7

Inrikesverksamhet

3.7.1 Specialföreningar
Inom ÅAS finns 89 föreningar som är verksamma i Åbo och Vasa.
3.7.2 Specialföreningar (Åbo)
I Åbo har specialföreningskontakten skett bland annat genom ett utbildningstillfälle på våren i januari. ÅAS har även aktivt deltagit i evenemang som ordnats av föreningarna för att stärka kontakten till dem. I gott samarbete med
specialföreningarna har ÅAS och specialföreningarna ordnat ett flertal evenemang. Bland dessa kan nämnas Specialföreningsmässan, Gulnäbbsakademin,
Wappmiddagen, Fantågen och utbildningstillfällen.
3.7.3 Specialföreningar (Vasa)
I Vasa har ÅAS ordnat specialföreningsmässa, gulnäbbsakademi, specialföreningsutbildning, och specialföreningsfrukost för föreningsaktiva i Vasa. Under våren 2018 hade styrelsemedlemmarna i Vasa regelbunden kontakt med
barnträdgårdslärarnas ämnesförening StuBi pga flytten av utbildningslinjen
från Jakobstad till Vasa. Styrelsemedlemmarna hade även flera möten med
StuBi för att diskutera deras verksamhet och utbildning.
3.7.4 Utbildningar
Ett utbildningstillfälle ordnades i på Kåren och Academill för att säkerställa
de nya styrelsernas kompetens inom sina egna verksamhetsområden. Varje
styrelsemedlem i en specialförening hade möjlighet att delta i ett utbildningsmoment. Dessutom ordnades gemensam utbildning för hela styrelserna inom
GDPR och jämställdhet.
3.7.5 Specialförenings- och projektmedel
2018 har ÅAS delat ut specialföreningsmedel på 7000 euro.
Tyngpunkterna för 2018 var:
• Verksamhet som främjar välmående
• Tvärvetenskapliga evenemang
• Alkoholfria evenemang
• Aktivt arbete mot diskriminering, trakasserier och övrig osakligt bete
ende
• Verksamhet som inkluderar internationella studerande
Projektmedel till ett värde av 2000 € delades ut till föreningars projekt.
Tyngpunkterna för projekten ÅAS understödde 2018 var:
• Projekt som främjar studerandes allmänbildning och samhällsengagemang
• Projekt som främjar internationalisering
• Projekt som främjar studerandes kontakt till arbets- och näringslivet
28
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3.7.6 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 Åbo
Akademi. Vid dessa tillfällen presenterades Studentkårens verksamhet och vi
diskuterade jämställdhetsfrågor.

3.8

Studenttraditioner

3.8.1 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.
3.8.2 Fastlaskiainen
I Åbo ordnades traditionsenligt 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 studerande 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.
3.8.3 Valborg
I Åbo ordnades traditionell tillställning på Vårdberget i samarbete med studentkören Brahe Djäknar och YLE. I år var även Florakören med. Dessutom
ordnades en Valborgsmiddag på Kåren tillsammans med frivilliga nationer.
I Vasa ordnade Vasa studerande r.f evenemang i Hovrättsparken i Vasa med
musik. Mösspåläggning och tal hölls av Isa Lammi (VYY) och Maria Tokou (Novium)
3.8.4 Pyjamassitz med SSHV
ÅAS och SSHV arrangerade en ÅAS<3 SSHV sitz med temat Pyjamasparty. Sitzen var i första hand riktad åt första årets studerande samt utisar från både ÅA
och Hanken. Sitzen arrangerades på Fontana.
3.8.5 Fackeltåg
VYY arrangerade fackeltåget i Vasa där ÅAS mottagit inbjudan att delta 6.12.
Programmet började med samling vid Kaserntorget i Vasa där fackeltåget bör29

ÅAS verksamhetsberättelse 2018

jade och avslutades på torget med sånga av Wasa Sångargille och självständighetstal av Jacob Storbjörk och Kim Kujala (VYY).
Under året ordnade ÅAS tre fantåg i Åbo varav det första den 12.2 till Per Brahes minne, den andra på Valborgsmässoafton och den tredje på självständighetsdagen den 6.12.

3.9

Gulnäbbsverksamhet

I Åbo och Vasa hade styrelsen en presentation om studentkårens verksamhet
och service på introduktionsveckan för gulnäbbarna. I år spelade vi in en video
som visades för gulisarna, detta var ett lyckat koncept.
Gulnäbbsakademi har arrangerats både i Vasa och Åbo. I Vasa arrangerades
Gulischill i Havtornen som en gemensam start på studierna. Under kvällen arrangerades lekar. Evenemanget lockade mycket första årets studerande, utbytesstuderande och tutorer. Den 12.9 arrangerades Lär dig sitza-sitz i Academill.
Utöver Lär dig sitza- sitz arrangerades en Pyjamassitz tillsammans med SSHV
som var riktad åt första årets studerande, tutorer och utbytesstuderande från
både ÅA och Hanken.

4

Arbetsliv och näringsliv

Arbetsliv och näringsliv tillkom detta år i verksamhetsplanen som ansvarsområden för styrelsen. Det har i första hand skett samarbete med Turku Business
Region i form av ordnande av en exkursion till Meyer och med Finlands Studentkårers Förbund i form av kartläggning av verksamhet gällande Arbetsliv
samt framtagande av en arbetslivspamflett för studentkårernas interna användning.
Studentkåren fortsatte under året att ge ut mediakort, sälja annonser i programblad till diverse evenemang, sälja annonser på hemsidan och sälja annonser till Kårkalendern.

5

Information

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 3300 och på Instagram till cirka 1800.
		2018 2017 2016 2015 2014
Facebook
3300 3000 2400 2100 1600
Instagram
1800 1500 1200 730 200
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ÅAS nätbutik utvecklades och till hösten införlivades även Havtornens utrymmen i den samma.
Inom intressebevakningskommunikation sammanställde kårkansliet sammandrag över den gångna veckan som publicerades på fredagar, först som film
och senare som bild, i “veckans tre”.
De filmade månadsuppdateringarna från kårstyrelsen fortsatte under hela
året.

6

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 2018 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 och stöd
för studentkortet Frank, läsårsdekaler, uthyrning av kårprylar och lokaler samt
prylförsäljning.
2017 anskaffades iZettle-apparater som tar emot kortbetalningar. Kontantkassorna avslutades under våren 2018. Izettle har underlättat och ökat försäljning framförallt på mässor. ÅAS hyr också ut Marlirummet och bastu i Åbo
och Havtornen i Vasa. De kan bokas och betalas via nätbutiken, precis som allt
ÅAS har till försäljning. Dessutom har kårmedlemmar och specialföreningar
möjlighet att använda utrymmen gratis i Havtornen och Kåren för möten.
Juridisk rådgivning har erbjudits samtliga kårmedlemmar i samarbete med de
andra studentkårerna i Åbo. Till juristen kan man kunnat vända sig med allehanda juridiska problem berörande beskattning, arv, boende (t.ex. hyresavtal),
anställning (t.ex. arbetskontrakt) m.m.
Studentprästen har varit anträffbar på kårkansliet i Åbo och i Vasa en gång i
veckan. I Åbo har Mia Pusa och Tiina Hallikainen fungerat som studentpräster
och i Vasa har Hanna Jern fungerat som studentpräst.
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7

Utmärkelser och stipendier

Vid årsfesten den 17 februari 2018 i Vasa utdelades följande förtjänsttecken
och stipendier:

7.1

571
572
573
574
575

7.2

Brahevingar

Antonia Prinsén
Anton Norrback
Anders Solvin
Johanna Mantere
Pontus Lindroos

Brahevingar med lyra

121 Alexander Lång

7.3
87
88
89
90
91
92
93
94

7.4

Styrelsenål

Helen Honkasaari
Jutta Maunula
Jacob Storbjörk
Andreas Reipsar
Helmi Andersson
Frida Sigfrids
Jonathan Nyström
Viktor Holmquist

Kamratskapspris ur Jägarkapten Paul Wallenius Minnesfond

Julia Liewendahl
Riku Tuominen

7.5

Senator Julius Nummelins Statsvetenskapliga pris

7.6

Stipendium ur Magnus Karlssons minnesfon

Jenny Backström för hennes avhandling pro gradu i statskunskap med masskommunikation med rubriken ”Institutioners inverkan på socialt kapital : en
undersökning av sambandet mellan samhällsstyrningens kvalitet och social
tillit”.

Madeleine Grönroos
Niclas Portin
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7.7

Stipendium ur Makarna Agneta och Carl-Erik Olins
minnesfond

Rickard Erlund (FNT, värme- och strömteknik) för avhandlingen ”Seasonal
thermal storage of energy by sorption of water in magnesium (hydro) carbonates”, 9 månader.
Carolina Renman (FHPT, folkloristik) för avhandlingen ”Levande rollspel ur ett
narrativt perspektiv”, 9 månader.

8

Tal

8.1

SO Laaksos tal till Per Brahe 12.02.2018

Ärade Greve Per Brahe,

Än en vacker vinterdag står vi här vid dina fötter och minns dig med en krans
och fanor. Åbo Akademi firar 100 år i år, men arbetet för vad vi nu ser började
mer än hundra år sedan. Det är 378 år sedan ni grundade den Kungliga Akademin. Låt mig berätta vad som är aktuellt just idag.
Oculi plus vident quam oculus – ”Flera ögon ser mer än ett öga”. Med dessa
ord lämnar vi kransen vid dig idag. Det är beskrivande om vad studerande i alla
tider har gjort. Precis som vi påminns om allt då vi går förbi denna staty, ska vi
också stå och se över vad som händer omkring oss just nu, så att vi kan ha en
så god framtid som möjligt. Inget av detta vi ser idag blev planerat och verkställt med endast ett par ögon, utan blev verklighet genom många.
För att nå vår fulla potential, behöver vi hjälp av andra som kan se det som
vi inte själva ser. Detta tar sig i uttryck på olika sätt – t.ex. genom att stötta
varann och uppmuntra varandra i vardagliga livet. Jag menar även genom att
kommentera, reagera och betrygga olika aktuella saker som påverkar studeranden. Hur kommer studenternas hälsovård att se ut i och med regeringens
reformer? Vi behöver ha en öppen dialog mellan akademins förvaltning och
studeranden då examensstrukturer ändrar. En viktig del inom närmaste året
är också att göra studerande hörda, aktiverade och sedda i de val som kommer.
Vi behöver se potentialen med att också göra studerande hörda och sedda i det
lokala och nationella beslutsfattanden.
Vi behöver vara aktiva och hålla ögonen öppna då bestämmande ögon gör
reformer och tar beslut, eftersom mycket kommer också att påverka studeranden. Det ska inte bara vara en som ser eller en som bestämmer, utan det
behövs flera ögon som jämt och ständigt ser omkring för att utveckla och förbättra framtiden för nuvarande och kommande studenter. För att kunna nå
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vår fulla potential. Jag uppmuntrar även studerande att se och stötta varandra
längs med vägen. Tillsammans mår vi bättre. Genom att använda oss av flera
ögon kan vi bidra till att glädjen i studielivet i Finland och i Åbo hålls, även då
åren går.
Denna vecka firar vår Studentkår 99 år, och även om vi snart blir tresiffriga, ska
vi inte sluta att gratulera dig i framtiden. Vi studenter är tacksamma för det
som du lade grunden till, och ska därför påminna oss själva om att jobba för
fortsatt välmående bland studeranden. Med dessa ord önskar vi dig hjärtliga
gratulationer på din födelsedag!

8.2

Tal på ÅAS XCIX solenn akt, Styrelseordförande Ina 		
Laakso 17.02.2018

Ärade Rektor, kansler, ärade hedersgäster, inbjudna gäster, studenter, mina
damer och herrar,
Varmt välkomna på Åbo Akademis Studentkårs 99: onde årsfest!
Vad glädjande att se så många här ikväll som vill fira vår kära studentkår.
Vad ska du bli när du blir stor? Magister, brukar jag säga. Men egentligen vet
jag inte alltid. Jag har redan studerat en god stund, och kanske våndas jag över
framtiden ibland. Men jag vill inte låta min framtid stjäla mitt nu.
Hur kommer unga, studeranden, att tänka på saken om några år?
Inom gymnasieutbildningen och universitetsantagningen händer en hel del
just nu. Under de senaste åren har det skurits i både studietid och studiepenning. Har inte pressen på studerande redan ökat mer än tillräckligt? Fastän en
del människor presterar bäst under tillfällig press, gäller det samma inte för
en människas hela akademiska karriär. Alla jobbar inte bäst under press, de
jobbar bara snabbare.
För en långsiktig och hållbar framtid behöver vi personer som är nöjda med sin
utbildning, sitt yrke och sitt liv. Kan man verkligen göra sitt bästa och njuta av
sin studietid, om man redan stressat över den sen långt tidigare? Är studietiden fortfarande den bästa tiden i livet om studenten studerar, inte för att lära
sig utan enbart för att snabbt få sina papper i hand, så att hen kan rusa ut i
arbetslivet och börja betala bort sitt studielån?
Jag kan berätta åt er varför jag kommer att kunna säga att studietiden var
bästa tiden i mitt liv. Jag hade verkligen inte det bästa gymnasiebetyget - men
hade ändå en chans att komma in till en högskola. Jag har kunnat välja olika
kurser som inte har något med mitt huvudämne att göra, och har kunnat ha en
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trevlig studietid med det jag fått i stöd – utan att ta lån. Jag haft möjligheten
att vara föreningsaktiv, jag har haft roligt och nu är jag studentkårsaktiv – utan
att känna press över att min studietid en dag tar slut. Jag har hopp om att jag
finner min väg i livet – för jag har haft flexibilitet och valfrihet under min utbildningstid.
Jag vill berätta för er varifrån jag får min motivation att vara studentkårsaktiv, trots allt det som händer runtomkring oss i universitetsvärlden. Jag vill berätta för er om styrelsemedlemmar som blir exalterade över att få skriva ett
kritiskt utlåtande. Om evenemang som är lyckade, om människomöten vi har
och som gör skillnad. Studerande som får sin chans att påverka och växa som
människor. Och vad vore min personliga motivation, utan människor runtomkring mig som jobbar hårt och gläder vardagen. Personal, förtroendevalda,
studentrepresentanter, föreningsaktiva, nya och gamla kårvänner. Att även i
de mest pressade och stressade stunderna se allt detta, får mig att veta att jag
jobbar för en bra sak, att VI jobbar för en bra sak (även om jag kanske inte får
55sp i år heller – vi tar det sen, jag lovar.).
Det här är någonting jag kommer att bära med mig livet ut. Denna allra käraste studentkår.
Och vad är en studentkår utan lite fest? Låt oss därför tacka frivilliga och duktiga kårmedlemmar som ställt upp under årsfestmarskalk Cecilias ledning för
att ordna denna fantastiska fest, för oss, ikväll.
För denna kväll handlar om oss alla, om att fortsätta jobba för en bra utbildning och studietid för studeranden. Så att vi kan lämna kvar något för de studerande som kommer efter oss.
Jag önskar er alla en underbar kväll och hoppas ni inte känner er pressade för
att försöka ha en oförglömlig kväll, på ett positivt sätt!
Tack!

8.3

SO Laaksos tal på Vårdberget 30.4.2018

Bästa studenter,

Varje år brukar det ta en tid innan våren på riktigt kommer. Det är varmt och
soligt, men nästa dag snöar det igen.
Jag ser mycket paralleller mellan våren och studier. Oftast vet man inte klart
och tydligt vad man vill göra i sitt liv. Men vi måste få möjligheten att fundera.
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Studerande behöver ha en chans att söka sig själva, misslyckas med sina val
och få börja om igen. Genom att uppmuntra och ge möjlighet för studerande
att göra också annat vid sidan om sin studietid, som man inte blivit tvingad till
för att man måste få finansiering, hittar allt flera sin plats. Och därmed också
mår bättre, då man inte blir så pressad.
Hur gör vi om de val du gör som 15-åring definierar dina möjligheter att studera? Hur gör vi ifall nedskärningar i hälsovård för studerande orsakar långa
väntetider och sämre kvalité på vården? Hur kan man känna att man har en
chans att lyckas, ifall man inte har en chans att misslyckas?
Vi måste se till att unga har ett skyddsnät som de kan falla tillbaka på. Det
handlar om möjlighet till olika studiemöjligheter. Det handlar om att få den
vård man behöver, av kunniga läkare inom rimlig tid.
För jag vill att både jag och andra, ska ha möjlighet och stöd till att växa upp till
starka och modiga vuxna. Vuxna som har styrka att bära andra då de behöver
det och mod att fatta goda beslut.
Och precis som våren som är tveksam med sin ankomst, behöver vi få göra
misstag, få börja om och försöka på nytt. I studieväg och i livet.
Lycka är att våga misslyckas. Lycka är att bygga ett samhälle som stöder en.
Lycka är då våren är här igen.
På Åbo Akademis Studentkårs vägnar vill jag önska er en riktigt skön valborg!

8.4

Talet till Liljan av ÅAS fullmäktigeordförande Lindroos 		
30.4.2018

Bästa Åbostudenter,

Sydvästra Finland är på god frammarsch med den positiva strukturförändringen som präglar hela regionen. Ett resultat av detta är ett ökat behov av
kunniga individer. En lösning till det här är den nya formen av teknikutbildning
som ordnas i Åbo genom FITech-Turku, en nytänkande form av samarbetsuniversitet tillsammans med alla tekniska universitet i Finland. Universiteten och
yrkeshögskolorna i Åbo står mitt i fokus då man pratar om att utveckla det här
området. Vi som studenter är i den här utvecklingens mitt och vi har alla chanser att ta tag i den här utmärkta möjligheten som regionen nu har.
När nytänkande former av undervisning ordnas här är det också viktigt att
poängtera den fina studentkulturen vi har. Det gläder mig att se så otroligt
många studenter med de vita mässorna här. Mössorna är en symbol för enhet36
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lighet över både ämnes- och språkgränser. Åbo är såtillvida en speciell stad att
vi har två nationellt betydande universitet som ligger inom en kilometer från
varandra. Till en viss grad har Åbo Akademi och Åbo Universitet också gemensamma utrymmen där språkgränserna inte spelar en större roll. Det gläder mig
också att vittna om utvecklingen av det nya Scientia Aboensis, ett gemensamt
system för magistersutbildningen inom naturvetenskaper, biovetenskaper och
teknik där utbildningen ordnas gemensamt mellan de båda universiteten i staden. Jag ser stora möjligheter i att utveckla samarbetet i liknande stil och gärna så att det händer också inom andra vetenskapsområden i framtiden.
Jag som teknolog har många gånger fått frågan: Varför har du beslutat att
komma till Åbo för att studera teknik? Mitt svar är enkelt: Jag har kommit hit
tack vare tvärvetenskapligheten i den här studiestaden. Jag älskar den teknologkultur jag har fått leva i under min studietid, men det som ytterligare berikar
mina upplevelser härifrån är de alla olika typer av människor jag har fått träffa
inom olika studieinriktningar. Här är Åbos styrka, vi ser inte skillnader mellan
studieinriktningar. Tvärvetenskaplighet är inte en främmande sak utan rentav
en naturlighet för oss Åbostudenter och det ska vi vara stolta över.
Med dessa ord vill jag önska er alla en riktigt trevlig Valborg. Det är dags att
festa loss!

8.5

SO Laaksos tal på inskription 5.9.2018, Vasa

Ärade kansler, rektor, rektor i Vasa, studenter, gäster,

Idag vill jag måla upp en bild för er. Tänk framför er en ny studerande som börjat sina studier vid akademin.
Direkt från början får studenten instruktioner, information och bra handledning av sin tutor och egenlärare. Att sköta studieplaner, kursanmälningar och
annat elektroniskt går smidigt. Studenten hittar fort många nya, goda vänner,
blir välkomnad till sin ämnesförening och blir aktiv i den. I något skede blir studenten också aktiv för att vara med och påverka sin studiemiljö och studierna
överlag, eftersom det finns intresse, motivation och tid för det. Studenten har
det bra ekonomiskt under sin studietid och blir också klar inom utsatt studietid
utan några problem.
Vilken studietid!
Är denna bild verklighet? Inte för alla och inte på alla punkter. Det finns säkert
många studerande som känner att en eller två punkter inte alls passar in i deras beskrivning. Inget illa med detta, vi är bara människor så allt kan inte gå på
räls hela tiden. Vilka frågor ställer studerande?
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Hinner jag jobba med förtroendeuppdrag då kursupplägget är väldigt arbetsdrygt och går bara en viss tidpunkt på läsåret?
Klarar jag mig ekonomiskt, för att jag inte kan jobba för att jag måste hinna bli
klar inom utsatt tid? Känns det meningsfullt att ställa upp till förtroendeuppdrag – hörs min röst och sitter jag där var jag verkligen kan göra en skillnad?
Jag vill säga att för att kunna vara relevanta som universitet behöver vi dra
nytta av studeranden och deras insatser inom studierna och studielivet. Genom dem kan vi vara en trevlig och eftertraktad plats att studera på. Studerande säger gärna sitt och hjälper till – bara de upplever det meningsfull. Och det
finns många goda sätt och exempel inom akademin som tyder på detta. Men
det ska vara kontinuerligt och enhetligt i alla hörn av akademin.
Det är glädjande att se att universitetet stöder studentpåverkan och föreningsaktivitet, nu även genom studiepoäng. Jag känner mig priviligierad för att
ha fått nya bekantskaper och kunskap genom min egen aktivitet. Och det är
värt så mycket, vilket inte borde begränsas av rädslan om att man inte hinner
med sina studier eller att ekonomin kommer emot. Det tillför så mycket åt universitetet och individen själv, att få vara med, föra vidare traditioner, tänka nytt
och utveckla. Men den uppgiften måste upplevas som meningsfull, annars aktiverar man ingen.
Hur kan vi, istället för att vara missnöjda och stressade, vända motgångarna till utvecklande och konstruktiva upplevelser? Det har varit svåra tider, och
framtiden kanske stundvis känns osäker – det är då vi inte ska bryta ner varandra eller oss själva, utan stötta varandra. Att kommunikationen brister, att
personal är överarbetade lämnar ofta en dålig känsla och ett missnöje. Och jag
tror inte att det är det man vill uppnå med studieupplevelsen vid Åbo Akademi. Att inte få tillräcklig information om förnyelser eller bli felbehandlad under
studietiden kan vara orsaker som leder till missnöje, om inte till sociala eller
psykiska problem som drar ut på studietiden och försämrar upplevelsen.
Fastän saker inte är alltid lätta, behöver vi vara modiga att involvera studerande i processer och ta tag i saker som påverkar dessa upplevelser.
Idag vill jag även passa på att önska alla Jakobstadbor välkomna till Vasa. Det
har varit en lång process och en stor förändring, men jag hoppas att ni fått
en bra start. Här är det väldigt viktigt att vi jobbar tillsammans för att göra
övergången och den nya vardagen smidig. Det är viktigt att vi involverar både
studerande och personal i processen och försöker tillsammans hitta lösningar
på de utmaningar vi möter.
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I’m also very happy that there are many international students here in Vasa.
Welcome. I am thankful that you have chosen Åbo Academy University as your
place to study abroad. Being in a new culture can be hard sometimes, but I
usually say that as long as you try your best it will be enough. And we will also
try our best to make you feel welcome. It is very important that you participate
a lot in activities and what happens at the university – you are a huge resource
and give us more perspective on the world and the subject that we study. And
also, if you feel that something isn’t right or just need help or want to hang
out, the Student union is here for you. We are happy to hear your thoughts and
gladly like to involve you in our activities.
Jag tror på Åbo Akademi. Det var därför jag valde att börja studera här. Men vi
måste ständigt skapa en trygghetskänsla åt studerande och andra att de ska
känna samma sak. Att vi ska vara ett starkt universitet där folk trivs från början
till slut. Att öppet våga visa hur vi hanterar våra utmaningar. Att då vi faller,
vilket händer ibland, stiger vi tillsammans upp.
Och vad roligt att vi idag får börja läsåret med seaside-festival, ett nytt sekel i
Åbo Akademis liv med ett stort kalas – med nya studeranden, nya möjligheter
och utmaningar. Och jag ställer frågan åt var och en som sitter här idag: ” Hur
kan DU vara bättre på att möta de utmaningar du har? Hur kan DU vara mer
modig för att stå upp för det som inte är rätt? Vad kan DU göra för att Åbo Akademi också kommande hundra åren ska vara en unik, relevant och ett härligt
ställe att studera på?
Lycka till!
Tack.

8.6

SO Laakso tal på Åbo Akademis inskription 6.9.2018, 		
Åbo

Ärade kansler, rektor, vicerektorer, studenter, gäster.

Idag vill jag måla upp en bild för er. Tänk framför er en ny studerande som börjat sina studier vid akademin.
Direkt från början får studenten instruktioner, information och bra handledning av sin tutor och egenlärare. Att sköta studieplaner, kursanmälningar och
annat elektroniskt går smidigt. Studenten hittar fort många nya, goda vänner,
blir välkomnad till sin ämnesförening och blir aktiv i den. I något skede blir studenten också aktiv för att vara med och påverka sin studiemiljö och studierna
överlag, eftersom det finns intresse, motivation och tid för det. Studenten har
det bra ekonomiskt under sin studietid och blir också klar inom utsatt studietid
utan några problem.
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Vilken studietid!
Är denna bild verklighet? Inte för alla och inte på alla punkter. Det finns säkert
många studerande som känner att en eller två punkter inte alls passar in i deras beskrivning. Inget illa med detta, vi är bara människor så allt kan inte gå på
räls hela tiden. Vilka frågor ställer studerande?
Hinner jag jobba med förtroendeuppdrag, då kursupplägget är väldigt arbetsdrygt och går bara en viss tidpunkt på läsåret?
Klarar jag mig ekonomiskt, för att jag inte kan jobba för att jag måste hinna bli
klar inom utsatt tid? Känns det meningsfullt att ställa upp till förtroendeuppdrag – hörs min röst och sitter jag där var jag verkligen kan göra en skillnad?
Jag vill säga att för att kunna vara relevanta som universitet behöver vi dra
nytta av studeranden och deras insatser inom studierna och studielivet. Genom dem kan vi vara en trevlig och eftertraktad plats att studera på. Studerande säger gärna sitt och hjälper till – bara de upplever det meningsfull. Och det
finns många goda sätt och exempel inom akademin som tyder på detta. Men
det ska vara kontinuerligt och enhetligt i alla hörn av akademin.
Det är glädjande att se att universitetet stöder studentpåverkan och föreningsaktivitet, nu även genom studiepoäng. Jag känner mig priviligierad för att
ha fått nya bekantskaper och kunskap genom min egen aktivitet. Och det är
värt så mycket, vilket inte borde begränsas av rädslan om att man inte hinner med sina studier eller att ekonomin kommer emot. Det tillför så mycket åt
både universitetet och individen själv, att få vara med, föra vidare traditioner,
tänka nytt och utveckla. Men den uppgiften måste upplevas som meningsfull,
annars aktiverar man ingen.
Under detta år har jag sett studerande som är aktiva inom studielivet och som
jobbar för ett mer jämlikt, jämställt och tryggt studieliv. De gör ett mycket hårt
arbete och jag hoppas att det är något också de som jobbar på akademin ser
och utvecklar inom sina områden. Jag ser ständigt nya tankar och frågesättning av de normer och kutymer som finns inom studielivet, det funderar vi på
med studentrepresentanter och föreningsaktiva då vi träffar dem. Det finns
mycket bra här – och det bör uppmuntras. Vi måste tillsammans bygga upp
en miljö så att våra studerande ska känna sig trygga och trivas i studielivet.
Trygghet och likabehandling som prioritet. Det är bra att universitetsstudier lär
och uppmuntrar studerande att tänka kritiskt – men universitet måste också
ibland se kritiskt på sig själv. Och att modigt även ta upp de svaga punkterna.
Att behandlas jämlikt och ta tag i och diskutera ämnen som t.ex. trakasserifall,
är något som också diskuterats inom Åbo Akademi – men det är ett fortgående
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arbete som är oerhört viktigt för att kunna vara ett bra och relevant ställe att
studera och arbeta på.
Hur kan vi, istället för att vara missnöjda och stressade, vända motgångarna till utvecklande och konstruktiva upplevelser? Det har varit svåra tider, och
framtiden kanske stundvis känns osäker – det är då vi inte ska bryta ner varandra eller oss själva, utan stötta varandra. Att då kommunikationen brister, att
personal är överarbetade lämnar ofta en dålig känsla och ett missnöje. Och jag
tror inte att det är det man vill uppnå med studieupplevelsen vid Åbo Akademi. Att inte få tillräcklig information om förnyelser eller bli felbehandlad under
studietiden kan vara orsaker som leder till missnöje, om inte till sociala eller
psykiska problem som drar ut på studietiden och försämrar hela upplevelsen.
Fastän saker inte är alltid lätta, behöver vi vara modiga att involvera studerande i processer och ta tag i saker som påverkar dessa upplevelser.
Jag tror på Åbo Akademi. Det var därför jag valde att börja studera här. Men vi
måste ständigt skapa en trygghetskänsla åt studerande och andra att de ska
känna samma sak. Att vi ska vara ett starkt universitet där folk trivs från början
till slut. Att öppet våga visa hur vi hanterar våra utmaningar. Att då vi faller,
vilket händer ibland, stiger vi tillsammans upp.
Ännu ett läsår börjar, ett nytt sekel i Åbo Akademis liv – med nya studeranden,
nya möjligheter och utmaningar. Och jag ställer frågan åt var och en som sitter
här idag: ” Hur kan du vara bättre på att möta de utmaningar du har? Hur kan
du vara mer modig för att stå upp för det som inte är rätt? Vad kan du göra för
att Åbo Akademi också kommande hundra åren ska vara en unik, relevant och
ett härligt ställe att studera på?
Lycka till!
Tack.

8.7

SO Laaksos tal vid hjältegravarna 06.12.2018

Ärade studenter, festpublik.

Ikväll står vi här för att minnas våra fäder, vad de kämpat för – ett fritt land, ett
självständigt land, ett eget Finland. Vi minns, vi är tacksamma för de män och
kvinnor som gett sitt allt för att även vi idag ska kunna stå i ett eget land.
Även om vi också ska vara tacksamma för att vi har i över ett sekel varit ett
självständigt land, bör vi, som gamla kloka, också blicka på nuet och kommande. I vilket läge står vi just nu i? Lever vi i en värld där man klarar sig själv, eller behöver andra? Detta land, de människor som byggt upp det, gjorde inte
det ensamma, utan tillsammans. Vi behöver tänka på dem, då vi blickar mot
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morgondagen. Vad kan vi tillsammans göra för att även i framtiden, kommer
människor ihåg oss och är stolta över det som Finland är sen?
Jag kan inte relatera till hur det såg ut för 100 år sedan och vad människor
upplevde då. Men jag kan relatera till den verklighet jag lever i just nu. Och
den är inte klar, men den behöver även olika saker för att överleva. Vi behöver
fortsätta jobba för en rättvis, inkluderande och utbildad värld. En värld som tar
hand om demokratin, miljön och varandra. Våra föregångare stred för demokrati och för att bygga upp ett land där vi kan leva i. En del av hela den värld
som vi lever i idag. Vi måste i stolthet minnas dem, och göra dem stolta över
oss idag.
Under nästa år väljer vi nya beslutsfattare för vårt land. Låt dem göra kloka och långsiktiga beslut, som stöder utbildning, miljön och alla generationer,
nuvarande och kommande. Det var säkert sådant som de för hundra år sedan
skulle vara stolta över.
Med dessa ord vill jag önska er en god fortsatt självständighetsdag.
Tack!

8.8

SO Laaksos tal på ÅA100 - ”Mot framtiden” avslutningsfest i Vasa, 14.12.2018

Ärade lyssnare,

Ingen studentkår utan universitet – inget universitet utan studerande.
Eftersom vi nu firar både ÅA som fyller 100 och gör en liten tjuvstart för ÅAS
100 kom jag att tänka på likheter mellan oss. Vi båda vill skapa en bra studietid för studerande. Vi vill uppfostra till kritiska tänkare, påverkare, visionärer.
Framför mig ser jag människor i olika åldrar, med olika bakgrund, levnadsbana.
Men jag ser kritiska tänkare, påverkare, visionärer.
Och jag säger er – vi behöver varandra för att fungera och skapa någonting fint.
Jag kan nästan inte ens beskriva hur mycket det betytt för mig, och jag hoppas
det gäller många andra tidigare och nuvarande studerande, att få ha en plats
vid beslutande organ, att få en chans att påverka den vardag man lever i. Och
det har vi gjort, inom vår krets, i snart hundra år. Att ha den möjligheten som
jag haft och har, har utvecklat mig som människa, väckt min vilja att ändra,
gett mig styrka att tro på mig själv samt gett mig minnen för livet.
Att jobba tillsammans betyder människokontakt och kommunikation mellan
människor. Över ämnes, arbetsgrupper och andra gränser. Samtidigt som vi
måste vara öppna och inkluderande i beslutsfattande, behöver vi ha tålamod
och respekt för dem som tar beslut. De har fått det som uppdrag – och vi måste
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lita på att de gör det på bästa möjliga sätt, fastän omständigheterna ibland är
väldigt utmanande.
Vi måste kommunicera då vi inte orkar, då saker inte längre fungerar. Men vi
måste också vara måna om att skapa förutsättningar för att det ska vara så –
genom tydlig kommunikation, planering och ödmjukt ledarskap. Vi måste lyssna på varandra för att kunna höra - vi måste ge rum att höras.
Vi på studentkåren vill också uppvakta Åbo Akademi på de ärevördiga 100 år.
Tyvärr så fick vi bara med en del av gåvan, men vi hoppas att Åbo Akademi är
FLEXIBLA i tanken att ta emot gåvan vid ett senare tillfälle. För det första vill
vi tacka för ett gott samarbete – för att ni är ni och att vi får vara vi. Till andra
har vi donerat en summa till medelinsamlingen – för utbildning och en trevlig studietid även i framtiden. Och sist och minst två guldplaketter. På dessa
plaketter finns ingraverat några ord på latin. Som jag hört tidigare: ”inte för
att någon förstår det men för att det ska vara högtidligt”. Alla goda ting är tre
– därför har vi valt att gravera in ordspråket ”tre gör ett sällskap”. Så att vi kan
minnas att vi är tre kategorier i beslutsfattande. På den andra vill vi önska att
Åbo Akademi ännu lever länge.
Varför plaketter, undrar ni? Ja, min uppfattning om världen är att de flesta viktiga beslut görs sittande – därmed fästes plaketterna på en stol. Som en påminnelse om att studerande bör ha en plats vid bordet, vid akademin. Och vid
detta skede inser ni att den andra delen av denna gåva består av en stol, som
sagt levereras efter festen.
Gratulationer och välkomna att fira studentkårens 100 år. Tack!

8.9

Blivande styrelsemedlem Oliver Back’s tal på ÅA100 - 		
”Mot framtiden” avslutningsfest, Vasa 14.12.2018

Ärade festpublik,

Jag står framför er här idag, som studerande och som studentrepresentant,
som så många före mig också har gjort. Genom akademins 100 åriga historia
har inte bara studerandena hörts, utan också har personalen och ledningen
lyssnat. Utan det, skulle inte jag stå här idag. Vi har blivit uppmanade att samlas och skapa officiella studerandenätverk, vi har blivit mottagna och det har
förts dialog med oss. Studievärlden har blivit märkbart bättre på hundra år –
men är vi just nu på rätt väg?
Kommande år måste vi se till att vårt land får beslutsfattare som värderar utbildning, som värderar miljön, och som ser vikten i förändring. Rösta i valen,
skaffa bildningen en ordentlig finansiering.
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För utbildningen behöver vårt stöd, den behöver en stadig ekonomi utan nedskärningar.
Miljön behöver det likaså, framtida generationer är i ett desperat behov av att
vi fattar de rätta besluten idag - långsiktiga och genomtänkta sådana.
Vi behöver skapa en förändring på nationell nivå, Vi behöver vara aktiva påverkare i det som berör vår och Akademins framtid. Jobbar vi inte tillsammans i att
påverka och engagera andra skapar vi inte heller förutsättningar för utveckling.
Åbo Akademis Studentkår har i snart hundra år haft vilja att påverka sin studieomgivning, både lokalt och nationellt. En vilja att göra en minnesvärd stund
i livet. En vilja att påverka det som händer omkring en. Studentkåren och studentrepresentering skapar en plats där unga människor får erfarenhet och får
utvecklas som samhällspåverkare, världsförbättrare. En förutsättning för att
påverka samtiden och framtiden. Jag vill säga att i organisation-sår är 100 år
inte gammalt och senilt, utan det innebär erfarenhet, mod och kunskap att
jobba vidare – för en ännu bättre morgondag tillsammans.
En av Åbo Akademis styrkor, enligt studerande är att det är litet och nära. Det
är lätt att ta kontakt med personalen . Det är också det som lett till att studentkåren syns och hörs – och tas på allvar. Senast igår, över en kopp mer eller mindre spontan glögg, blev studerande hörda och inkluderade i diskussionen om
beslutsfattande, samt förfrågade om vad som är aktuellt hos oss. Ett genuint
intresse att veta vad studerande tycker och tänker, samt ett aktivt inkluderande av oss
Vilket privilegium, vilken styrka – att vi har varandra.
5500 studerande, 1100 anställda, ett gemensamt 100 årigt universitet i Åbo
och Vasa, en skål för 100 gemensamma år, och för minst 1000 till!
Tack!

9

ÅAS 2018

9.1

Fullmäktige

ÅAS fullmäktige för perioden 1.1.2018-31.12.2019 valdes av kårmedlemmarna
vid fullmäktigevalet i november 2017.
Under år 2018 bestod fullmäktige av grupperingarna De Rättvisa, DRV (9 mandat), Liberala studerande i Åbo, LSP (8 mandat), MK-listan, MK-L (5 mandat),
LSK Vasa, LSKV (3 mandat), Åbo Gröna Vänster, ÅGV (1 mandat) och Åbo Soci44
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aldemokratiska Studerande, ÅSS (1 mandat).
Fullmäktigeledamöterna 2018 var:
Alfthan, Jessica (MK-L)
Back, Isabelle (LSJ/LSKV)
Back, Jens (DRV)
Behm, Rebecka (MK-L)
Berglund, Ville (LSÅ)
von Bonsdorff, Sara (LSÅ)
Diljaj, Elisabeth (ÅSS)
Eriksson, Anna (LSÅ)
Evers, Mathilda (MK-L)
Fellman, Rosanna (ÅGV)
Glantz, Julia (LSÅ) - Befriad våren 2018
Grönholm, Niklas (LSKV)
Heimberg, Unna (LSÅ)
Hertzberg, Tyko (LSÅ)
Holmström, Matilda (LSÅ)
Hurskainen, Julia (DRV)
af Hällström, Peter (DRV)
Jern Sofia (LSÅ)
Johansson, Kalle (MK-L)
Järnefelt, Elisabeth (DRV)
Kippola, Tommi (DRV)
Kock, Viktor (ÅSS) - Utexaminerad våren 2018
Laakso, Ina (LSÅ) - Invald till kårstyrelsen på möte 01/18
Lindroos, Minka (LSÅ)
Lindroos, Pontus (DRV)
Lindström, Meri (MK-L)
Liewendahl, Julia (LSKV)
Löfdahl, Emma (LSJ/LSKV)
Malla, Jasmine (DRV) - Befriad våren 2018
Mountassir, Omar (LSÅ)
Nielsen, Jessica (DRV) - Befriades möte 04/18 för resten av mandatperioden
Nousiainen, Nicole (DRV)
Nyström, Jonathan (MK-L) - Invald till kårstyrelsen på möte 01/18
Ojala, Annika (MK-L)
Pajoslahti, Andreas (DRV)
Portin, Niclas (LSKV)
Printz, Richard (DRV) - Invald till ekonomidirektionen på möte 05/18
Reipsar, Andreas (DRV) - Invald till kårstyrelsen på möte 01/18
Rosenqvist, Sonja (LSÅ)
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Rönnblad, Alexander (LSÅ)
Schubert, Patrick (DRV)
Selänniemi, Ada (DRV) - Utexaminerad våren 2018
Sigfrids, Frida (LSÅ) - Invald till kårstyrelsen på möte 01/18
Sjöblom, Mathias (LSÅ)
Sopenlehto, Severi (MK-L) - Borta hösten 2018
Storbjörk, Jacob (ÅSS) - Invald till kårstyrelsen på möte 01/18
Storbjörk, Ursula (ÅSS)
Streng, Rebecka (LSKV)
Ståhl, Henrik (DRV)
Systä, Kati (DRV)
Sola, Ida-Maria (DRV)
Vesterinen, Nadja (LSÅ)
Vidlund, Elin (MK-L)
Villanen, Frans (DRV)
Westerlund, Simon (DRV)
Wicklund, Jesper (MK-L)
Wikman, Calle (LSÅ)
Wikström, Jonatan (ÅSS) - Befriad hösten 2018
Östberg, Valter (ÅGV)
Under året verkade följande personer inom ÅAS organ:

9.2

Fullmäktiges presidium

9.3

ÅAS styrelse

9.4

Ekonomidirektionen

Fullmäktigeordförande: Pontus Lindroos
Första vice ordförande: Meri Lindström
Andra vice ordförande: Sofia Jern

Styrelseordförande: Ina Laakso
Vice styrelseordförande: Frida Sigfrids
Styrelsemedlem: Helmi Andersson
Styrelsemedlem: Jutta Maunula
Styrelsemedlem: Jonathan Nyström
Styrelsemedlem: Andreas Reipsar
Styrelsemedlem: Jacob Storbjörk

Marina Stenbäck, ordförande
Victor Holmquist, vice ordförande (1.1.2018-31.8.2018)
Richard Printz, vice ordförande (26.9.2018-)
Anton Norrback
Rachel Nygård-Taxell
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Jarkko Kaplin
Tommy Sandås

9.5

Kårkurator

9.6

Kåraller

9.7

Inventerare i Åbo

9.8

Inventerare i Vasa

9.9

Revisor

Stefan Wallin

Julia Liewendahl
Kati Systä

Richard Backman
Julia Glantz
Joakim Wennström
Calle Wikman

Ursula Storbjörk (née Korpijärvi)
Niklas Portin

Henry Maarala, KPMG

9.10 Sifferrevisorer

KPMG

9.11 Anställda

Generalsekreterare Riina Forsman (föräldraledig)
Generalsekreterarens vikarie Helen Honkasaari (-30.4)
Generalsekreterarens vikarie Linda Lindholm (16.4-3.12)
Generalsekreterarens vikarie Matias Dahlbäck (3.12-)
Verkställande direktör för ekonomisektorn Patrik Fellman (-17.10)
Verkställande direktör för ekonomisektorn Linda Lindholm (22.10-31.12)
Studentombud Petra Lindblad
Informatör Matias Dahlbäck (-3.12)
Jubileumskoordinator Kim Kronlund (1.5-)
Vikarierande serviceexpert i Åbo Ken Snellman (-30.4)
Serviceexpert i Åbo Markus Heikkilä
Serviceexpert i Vasa Jonna Lindqvist (-20.10.)
Serviceexpert i Vasa Johanna Härus (17.12-)
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9.12 Projektarbetare

Årsfestmarskalk Cecilia Karlsson (2018)
Årsfestmarshalk Jeremy Nyman (2019)
Fastlaskiainens koordinator Ellen Ijäs (2018)
Fastlaskiainens koordiantor Camilla Linko (2019)
Studentenkätskoordiantor Henna Toivanen

9.13 Chefredaktör för Errores S:tae Valpurgis

Ina Laakso

9.14 Fullmäktiges valutskott

Fullmäktiges valutskott (-3.5)
Mathilda Holmström (Unna Heimberg)
Patrick Schubert (Elisabeth Järnefelt)
Valter Östberg (Rosanna Fellman)
Ursula Korpijärvi (Jonathan Wikström)
Mathilda Evers (Karl Johansson)
Julia Liewendahl (Niklas Grönholm)
Isabelle Back (Rebecka Streng)
Fullmäktiges valutskott (3.5-22.10)
Patrick Schubert (Elisabeth Järnefelt)
Julia Liewendahl (Niklas Grönholm)
Mathilda Holmström (Unna Heimberg)
Mathilda Evers (Karl Johansson)
Valter Östberg (Rosanna Fellman)
Ursula Korpijärvi (Jonathan Wikström)
Fullmäktiges valutskott (22.10-)
Patrick Schubert (Elisabeth Järnefelt)
Julia Liewendahl (Niklas Grönholm)
Mathilda Holmström (Unna Heimberg)
Mathilda Evers (Karl Johansson)
Valter Östberg (Rosanna Fellman)
Ursula Storbjörk (Ronny Wikström)

9.15 Årsfestmarskalk 2018
Cecilia Karlsson

9.16 Årsfestutskottet 2018

Victoria Bäckman
Niklas Grönholm
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Julia Liewendahl
Ida Nordell
Sara Nordell
Adelina Sabel
Emil Sahlström
Milja Ångerman

9.17 Kårheraldiker 1.1.-31.12.2018

Johan Nikula

9.18 Nämnden för utdelande av Brahevingarna och Brahevingar med lyra 1.1.-31.12.2018

Kårheraldiker Johan Nikula (ordf.)
Anna Nylund
Rasmus Lindqvist
Marina Stenbäck
Milla Stenström

9.19 Prisnämnd för Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris 1.1.-31.12.2018

Sari Pikkala
Claus Stolpe
Richard Backman
Oscar Nyman
Jacob Storbjörk

9.20 Nämnden för Utvecklingsfonden för Kåravdelningen i 		
Vasa 1.1.-31.12.2018

Niklas Grönholm
Caroline Lång
Frans Villanen

9.21 Seniorernas råd 1.1.-31.12.2018

Professor emeritus Dag Anckar
Professor Olav Eklund
Föreståndare, docent Ruth Illman

9.22 Prisnämnd för Jägarkapten Paul Wallenius kamratskapspris 2018

Ida Björkman
Julia Glantz
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Christoffer Kaski
Oscar Nyman
Calle Wikman

9.23 Representanter på Ab Jerums vårbolagsstämma 26.3.2018

Matilda Holmström
Julia Liewendahl
Richard Printz
Ida-Maria Sola
Jesper Wicklund
Calle Wikman

9.24 Representanter på Ab Jerums höstbolagsstämma 3.12.2018

Unna Heimberg
Tommi Kippola
Julia Liewendahl
Meri Lindström
Jesper Wicklund
Calle Wikman

9.25 Delegater på Finlands studentkårers förbunds förbundsdagar 16–17.11.2018

Pontus Lindroos
Ina Laakso
Nadja Vesterinen
Julia Glantz
Kati Systä

Suppleanter (i preferensordning):
Calle Wikman
Alina Torbunova
Elisabeth Järnefelt
Andreas Reipsar
Helmi Andersson

9.26 Åbo Akademis styrelse

Rasmus Lindqvist
Milla Stenström

9.27 Rättsskyddsnämnden vid Åbo Akademi (mandatperioden
16.2.2018-31.12.2019)

Elisabeth Järnefelt
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Ina Laakso
Robin Nyman
Andreas Reipsar

9.28 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)

9.29 Kundkommittén (Åbo)

Jonathan Nyström

9.30 Kundkommittén (Vasa) (mandatperioden 7.9.2018 - 		
31.5.2020)

Ursula Storbjörk
Emma Löfdahl

9.31 Åbo Akademis studiesociala arbetsgrupp år 2018

Helmi Andersson

9.32 Åbo Akademis krishanteringsgrupp år 2018
Generalsekreteraren

9.33 Studenternas Hälsovårdstiftelsens delegation

SOM Petra Lindbla

9.34 Studenternas Hälsovårdsstiftelses lokaldirektion i Åbo
och Raumo

Kati Systä

9.35 Studenternas Hälsovårdsstiftelses lokaldirektion i Vasa

Jutta Maunula

9.36 TYS delegation

Felix von Renteln

9.37 TYS styrelse

Helen Honkasaari
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9.38 Svenska Lärarhögskolans Bostadsstiftelses styrelse 2018
(fram till delegationsmötet våren 2019)

Rebecka Streng
Ville Arponen

9.39 Svenska Lärarhögskolans Bostadsstiftelses delegation
(fram till 2021)

Riikka Aarnos
Rasmus Karlsson
Lovisa Till

9.40 Opiskelijan Vaasa- Vasa studerande r.f. styrelse 2018

Jutta Maunula
Jacob Storbjörk

9.41 VOAS styrelse 2018

Ben Wahlberg (suppleant för Noviums representant)

9.42 VOAS (mandatperioden 3.5.2018 – 31.12.2019)

Alexander Falk (suppleant Ursula Korpijärvi)

9.43 VOAS delegation 2018 (mandatperioden 1.4.2018- 		
31.12.2019)

Oliver Back
Niklas Grönholm

9.44 Hedersmedlemmar

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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10

Specialföreningar

Fullmäktige beviljade på möte 03/18 specialföreningsstatus åt Aqua Vitae
Aboensis r.f och på möte 04/18 beviljades specialföreningsstatus åt Loimu
Studerande - Åbo r.f. På mötet 05/18 beviljades specialföreningsstatus åt
Hangögillet och Judith.

10.1 Specialföreningar vid ÅAS 2018
10.1.1 NATIONER OCH HEMBYGDSFÖRENINGAR
Hangögillet
Nykarleby Compagniet (NyCo)
Nyländska Nationen (NN)
Nyländska Klubben
ÅSKAN – Åboländska Nationen i Vasa
Åländska Studentlaget (ÅSL)
Åbolands Nation (ÅsNa)
Österbottniska Nationen (ÖN)
Östra Finlands Nation (ÖFN)
10.1.2 ÄMNESFÖRENINGAR
Arte r.f.
Astérix
Biologföreningen Dendriticum
Biotica
Britannica
Datateknologerna vid Åbo Akademi
Druzjba
EnTech
Eikon
Eszett
Ex Tempore
Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening
Fysikerföreningen Quantum
Gastro
Gnosis
Humanistiska Föreningen vid ÅA (HF)
INFÅ vid Åbo Akademi
Judith
Jus Cogens
Katharsis
Kemistklubben (KK)
Kleio
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Kulturisten
Loimu Studerande – Åbo rf
Merkantila Klubben (MK)
Otto
Pedactus
Politivas
Prosa
Psykologiföreningen Impuls
Pulterit
SF-klubben (SF)
Sigma
Sociologföreningen Anomi
SPIrre
Stadga
StuBi
Teologiska Studentföreningen (TSF)
W.A.R.U.M
Vocalis
Välkky
Östsvea
10.1.3 IDROTTSFÖRENINGAR
Axels sportklubb (ASK)
OL-UT
Idrottsklubben Academia (IKA)
KAV-Motion r.f.
Åbo Akademiska Roddare
Abo Karate-do Shotokai (AKDS)
Amerikansk Fotboll vid Åbo Akademi r.f.
10.1.4 MUSIKFÖRENINGAR
Akademiska Orkestern (AO)
Axelbandet (AB)
Brahe Djäknar (BD)
Florakören
Pedavoces
Rockföreningen vid Åbo Akademi (RÅA)
Rockföreningen vid Åbo Akademi i Vasa (RÅAV)
10.1.5 KULTURELLA, RELIGIÖSA OCH IDEELLA FÖRENINGAR
Akademiska spexet vid Åbo Akademi r.f.
Aqua Vitae Aboensis rf
Folkdanslaget Otakt
ESN
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Föreningen för underliga intressen vid Åbo Akademi r.f.
Q Union
ISTU – International Students of Turku Universitites
Pampasmaffian r.f.
Fotoklubben Pictura
Studentföreningen Vasa Studentmission
Studentmissionen
Studentteatern i Åbo (STÅ) Åbo
Wasaspexet
10.1.6 POLITISKA FÖRENINGAR
Liberala Studentklubben i Vasa r.f. (LSK i Vasa)
Liberala Studerande i Åbo (LSK i Åbo)
Turun Vino r.f.
Åbo Socialdemokratiska Studerande (ÅSS)

11

Utskott

ÅAS FSF-utskott träffades en eller två gånger under året.
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Bokslut

56

ÅAS verksamhetsberättelse 2018

57

ÅAS verksamhetsberättelse 2018

58

ÅAS verksamhetsberättelse 2018

59

ÅAS verksamhetsberättelse 2018

60

ÅAS verksamhetsberättelse 2018

61

ÅAS verksamhetsberättelse 2018

62

ÅAS verksamhetsberättelse 2018

63

ÅAS verksamhetsberättelse 2018

64

ÅAS verksamhetsberättelse 2018

65

ÅAS verksamhetsberättelse 2018

66

ÅAS verksamhetsberättelse 2018

67

