från Åbo Akademi

Nr 1

18.1.2008

”Nationella identiteter
är föränderliga”
Johanna Wassholm disputerar i allmän historia

EN FRÅGA FÅR SVAR

Ekonomutbildningen
I juni 2007 fick Samordningsdelegationen för den
svenska högskoleutbildningen
i uppdrag att utreda hur universitet och högskolor i Finland kan utveckla samarbete.
Den 15 januari överlämnade
delegationen sin rapport till
undervisningsministeriet.
En fråga som har diskuterats sedan augusti ifjol, då den
så kallade Neilimo-rapporten
kom, är om all ekonomisk-merkantil utbildning på svenska
kunde koncentreras till Helsingfors och Vasa. Det skulle
i så fall innebära att ÅA:s utbildning i Åbo läggs ner.
Vad har Samordningsdelegationen kommit fram till gällande den här frågan, ÅA:s
rektor Jorma Mattinen?
– Det var en omfattande diskussion och jag tyckte att vi
diskuterade fördomsfritt, men
något beslut kunde vi inte
enas om. Diskussionen kommer att fortsätta – i god anda.
Den ekonomisk-merkantila
utbildning som finns idag är
av hög kvalitet och har arbetsmarknadsrelevans. Det gäller
Vasa och Helsingfors, men lika
mycket också Åbo. Därför förutsätter jag att ÅA:s ekonomutbildning fortsätter.
– En annan sak som jag vill
lyfta fram är att delegationen
föreslår att man för att svara
mot behovet av svenskspråkiga provisorer i Finland skall
ge Åbo Akademi rätt att utexaminera provisorer. I övrigt
fortsätter Helsingfors och ÅA
att sköta farmaciutbildningen
gemensamt som tidigare.
Den nuvarande Samordningsdelegationen avskaffas.
– Antalet medlemmar minskas från 24 till 8 personer, och
i den nya gruppen sitter rektorerna från Åbo Akademi, Helsingfors universitet, Svenska
handelshögskolan, Arcada och
Novia, samt tre externa. –MK
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Petsamo – korridor
till Norra ishavet
Tema för årets sjöhistoriska seminarium
”Petsamo och havet” är temat
för det sjöhistoriska seminariet
som ordnas i Forum Marinum i
Åbo torsdagen den 24 januari. Arrangör är Sjöhistoriska institutet.
Perioden som uppmärksammas är åren 1920–1940, då Petsamo hörde till Finland. Området
var landets arm ut till Norra ishavet, mellan Norge och Ryssland,
och det var strategiskt viktigt,
bland annat eftersom hamnen i
Linhammar var öppen för trafik
på världshaven, och för att man
hittade stora nickelfält där. Också
sillfiskeflottan baserades i Petsamo.
– Vi har valt Petsamo som tema
för seminariet, eftersom det hittills inte har skrivits så mycket
om området på svenska. Det har
inte utgetts så mycket på andra
språk heller, utöver ett större
verk på finska som kom för ett par
år sedan, och i det tog man inte
fasta på sjöfartsaspekter. Den
enda gången Finland har haft di-

rekt oceankontakt är då Petsamo
hörde till landet, säger Max Engman, professor i allmän historia
och ordförande i Sjöhistoriska institutets ledningsgrupp.
På seminariet föreläser nio
personer. Max Engman kommer
att berätta om Petsamos funktion
som Finlands korridor till havet.
– Rysslands kejsare Alexander
II hade lovat Petsamo till Finland redan 1863, men då blev det
inte av. Sedan då Finland blev
självständigt krävde man igen på
fredsförhandlingarna i Dorpat
1920 att få Petsamo, och hänvisade till kejsarens gamla löfte samt
trafikargument och förekomsten
av finsk befolkning. Bolsjevikerna gick med på det, och det var
den enda ändringen i gränsdragningen, berättar Engman.
– Korridortänkandet var typiskt för den tiden. Efter första
världskriget ansågs det viktigt för
nya stater att få tillgång till hav.
Det mest kända exemplet är kor-

Kurtén förtroendeman för Akava-anslutna
Professor Tage Kurtén har valts till förtroendeman och professor Pia Vuorela till suppleant för Akava-anslutna professorer vid Åbo Akademi för perioden 1.1.2008–31.12.2010.

Forskningsfinansiering från FA
Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik har beslutit om finansiering av följande forskningsprojekt vid Åbo Akademi:
– Tema Optimoidut lignoselluloosan käsittelyprosessit tavoitteena bioetanoli
– optbio, ansvarig ledare akademiforskare Jyri-Pekka Mikkola, laboratoriet
för teknisk kemi, 1.1.2008–31.12.2010, 125 000 €.
– Tema Biokaasun puhdistaminen liikennekäyttöön, ansvarig ledare akademiforskare Jyri-Pekka Mikkola, laboratoriet för teknisk kemi, 10.1.2008–
31.12.2010, 125 000 €.
– Tema Polysaccharide-based biofuels and smart biomaterials: Sustainable
production integrated with pulp and paper processes, ansvarig ledare prof.
Pedro Fardim, laboratoriet för fiber- och cellulosateknologi. 10.1.2008–
31.12.2010, 250 000 €.

man hoppades få ett fiskeläge och tillgång till
Ishavet för samer, säger
Engman.
År 1920 var antalet invånare bara 1 500,
men på 1940-talet hade
det redan stigit till 5 000.
Det var ett multietniskt
område, med norrmän,
finländare, samer och
ryssar.

Bok om Petsamo
Materialet för seminariet kommer att samlas
i en bok, som ges ut av
Sjöhistoriska institutet
senare i år.
– I boken kommer vi
också att ta med ett par
artiklar av experter som
inte hade möjlighet att
delta i seminariet. Vi har
också fint bildmaterial
Nordströmrederiets fångstfartyg s/s Ruija. Bilden är sannolikt tagen i Linhammar, Petsamo från Petsamo, och en del
1931–33.
av det tänker vi använda
för att illustrera boken,
ridoren som gick från Polen gestörsta i Europa. För Finland var
säger Kasper Westerlund, intennom Tyskland till Danzig.
nicklet en strategisk råvara, efterdent på Sjöhistoriska institutet.
som det användes för tillverkning
Finland planerade att bygga
Sista anmälningsdag för sejärnväg ut till Linhammar, men
av vapen. Det exporterades sjöväminariet var 10.1, men i auditodet hann inte förverkligas. Det
gen till Tyskland.
riet finns nog ännu utrymme för
drogs dock en väg på 531 km, och
– Att det fanns nickel där uppnågra personer. Mera info om
1940 grundades transportbolaget
täcktes först efter att Finland fått
programmet, anmälningar och
området. Huvudorsaken till att
Pohjolan Liikenne speciellt för
annat hittas på webben: www.sjotrafiken.
Finland var intresserat av Pethistoriska.abo.fi
Nickelfälten i Petsamo var de
samo redan på 1800-talet var att
MICHAEL KARLSSON
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Den nationella identitetens
Johanna Wassholm har forskat i svenskt, finskt och ryskt hos E. G.
Dagens värld skulle sannolikt
vara en romantikers mardröm.
Genom EU, globaliseringen och
den internationella migrationen
håller idealet med unika nationella identiteter på att förpassas till
det förgångna. Istället för homogena och åtskilda samhällen har
vi multietniska länder med flera
religioner, folkslag och språk.
– Det som sker idag är raka
motsatsen till vad man förespråkade på 1800-talet då nationalstaterna växte fram. Stommen i det
nationella tänkesättet var en stat
– ett folk, blandkulturer kom inte
ifråga, säger historikern Johanna
Wassholm.
I
sin
doktorsavhandling
Svenskt, finskt och ryskt; Nationens, språkets och historiens dimensioner hos E. G. Ehrström
1808 –1835 söker hon en förklaring till varför det gick som det
gick med den nationella identiteten i storfurstendömet Finland
efter 1809. Faktorer som gjorde
att individer iklädde sig en viss
identitet är också i blickpunkten.
– Tidsperioden betraktas som
en brytpunkt i Finlands historia.
Det rådde en viss förvirring bland
invånarna. Det svenska underståtskapet hade gått förlorat, och
ryssar var man ju inte. Vad skulle
man då anknyta till?
– Som forskare är det förstås
intressant att spekulera i hur
språkkartan skulle ha sett ut om
Finland inte hade införlivats i det
ryska väldet. Hade finskan haft
samma livskraft som idag eller
gått samma öde tillmötes som det
gaeliska språket i Skottland?, säger Wassholm

– Nationella identiteter är inte givna
av naturen, utan till en del föränderliga och flytande, säger historikern
Johanna Wassholm.
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förutsättningar
Ehrström efter 1809
Lektorn i ryska talar
Huvudpersonen i Wassholms avhandling är den i Åbo och S:t Petersburg verksamme studenten,
akademilektorn,
romantikern
och prästen Erik Gustaf Ehrström
(1791–1835). Han lämnade efter
sig ett rikt forskningsmaterial i
form av dagböcker, myndighetsbrev och debattinlägg från tidsperioden 1808 –1839.
– Ehrström är ett intressant
studieobjekt, eftersom han växlade mellan olika identiteter. Hans
identitet var både rysk, finsk och
svensk, säger Wassholm.
I egenskap av tjänsteman och
lektor i ryska vid gamla Åbo Akademi lyfte han fram att finska
tjänstemän måste kunna ryska
för att kunna kommunicera med
myndigheterna i Ryssland.
– Han ville göra det bästa av
situationen. Som statlig anställd
var han bunden vid vissa åsikter,
man kan heller inte bortse ifrån
att det låg i hans eget intresse att
befrämja det ryska språkets ställning.
I rollen som romantiker influerades Ehrström igen av idén
om ett folkslags gemensamma
ursprung, språk, kultur och historia. Han var medlem i en intellektuell elit som kallades Åboromantikerna.
– Deras ambition var att återta den finska kulturen. Finskan
skulle bli alla finländares modersmål. Att flera av dem behärskade finskan bristfälligt eller inte
alls var inte relevant, säger Wassholm.
– Som romantiker kunde Ehrström vara personlig och ge uttryck för känslor.
Den finska historielösheten var
dock besvärlig för den som ville
lyfta fram den nationella särarten, Finland hade ju i århundraden varit knutet till Sverige. Där-

för blev mytologiska berättelser
ett substitut för det historiska förflutna som det finska folket saknade.
– Ehrström hänvisade bland
annat till en självständig och fri
och ”gyllene forntid” som fått ett
abrupt slut då Finland erövrades
av en främmande makt. Samma
metod användes på andra håll i

”Vi är nog mer både
och än antingen eller,
i högre grad än vi ofta
uppfattar oss som. Nationella identiteter är
inte givna av naturen,
utan till en del föränderliga och flytande.”

Europa där det pågick en nationell väckelse.
Blandspråkighet passade heller inte in i det nationella tänkesättet. Endel ansåg det rentav
vara farligt att prata och lära sig
flera språk samtidigt.
– Därför började svenskan betraktas som ett missförhållande,
säger Wassholm.
Finlands kustsvenskar blev
”kolonister”, som befolkat kustområdena efter de svenska korstågen. Sedan blev det lätt att beskriva svenskspråkiga som ett
främmande element i Finland,
menar Wassholm.
Med tiden började studenter
och myndigheter motsätta sig
kraven på kunskaper i ryska i
Finland. Ehrström blev impopu-

lär och kritiserad för sina ryskvänliga åsikter.
– Många romantiker tyckte att
han motsade sig själv när han
försökte få finskan och ryskan att
passa ihop, säger Wassholm.

Prästvigde sig
Efter att hans nationella undervisningsprojekt i ryska lagts på is
lät han prästviga sig och flyttade
till S:t Petersburg tillsammans
med sju barn och fru. Där försvarade han svenskans ställning
gentemot tyskan som kyrkoherde
i den svenska församlingen och
avled 43 år gammal i tyfus.
– Tyska köpmän som dominerade handeln i Ryssland vid den
här tiden hade ett gott rykte, och
folk ville gärna framstå som pålitliga tyskar. Min studie visar att
situationer där individen hotas
tenderar att stärka försvaret och
medvetandet om den egna identiteten.
Var Ehrström en opportunist
som vände kappan efter vinden
och ansåg än det ena än det andra
beroende av vilken situation han
befann sig i?
– Tja, genom att visa intresse
för det ryska, gynnar man också
det finska, menade Ehrström. Och
det visade att hans taktik var rätt
för förfinskandet stöddes aktivt
av de ryska myndigheterna, och
i S:t Petersburg började man bedriva forskning i det finska språket på hans begäran.
Men i ett nötskal anser Wassholm att Ehrström i grund och
botten var mänsklig.
– Vi är nog mer både och än
antingen eller, i högre grad än vi
ofta uppfattar oss som. Nationella
identiteter är inte givna av naturen, utan till en del föränderliga
och flytande.

HELENE HOLMSTRÖM
MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI
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Åbo Akademi är en välmående
och pigg nittioåring, tycker
kansler Christoffer Taxell (t.v.)
och rektor Jorma Mattinen.

Stora utmaningar för ÅA
I praktiken ingen ökning i statens universitetsbudget för 2008
2007 var ett turbulent år för Åbo Akademi. Det skedde många förändringar, och
så fortsätter det av allt att döma också 2008.
Aktuella frågor är till exempel servicecentralen som grundas i Vasa, arbetet med
kvalitetssäkring, och Finlands kommande
nya universitetslag.
Hur ser rektor Jorma Mattinen och
kansler Christoffer Taxell på framtiden?
– I många avseenden har det skett en positiv utveckling, men universitetens anslag
håller nu relativt sett på att gå ned och det
skapar stora utmaningar, säger Taxell.
– Det gäller att klara sig med de resurser man har. I dagens läge är det så att vi
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tack vare goda resultat klarar oss relativt
väl. Men ett problem är att jag inte ser någon egentlig ökning i statens totala universitetsbudget i framtiden. Den lilla ökning
som nu kom täcker inte ens inflationen.
Forskningsinfrastrukturen sköts ganska
mycket med konkurrensutsatta medel, och
konkurrensen blir allt hårdare och svårare
att sköta. Där är problematiken, konstaterar
rektor Mattinen.
– Jag är med och gör en utredning som
snart blir klar om en allians mellan de två
universiteten i Tammerfors och Jyväskylä
universitet. En analys vi gjort visar vilka för
finländska förhållanden enorma resurser

till exempel universiteten i Oxford, Stanford och Harvard har. De två sistnämnda
har vart och ett en budget som överstiger
hela den finländska universitetsbudgeten.
Och till exempel universitetet i Harvard är
bara drygt dubbelt större än Åbo Akademi
om man ser till antalet studerande. Visserligen är universitetets uppgifter där lite
bredare, säger Taxell.
Men trots att ÅA:s budget nu blir något
mindre så är den stor jämfört med hur det
en gång har varit.
– Då Åbo Akademi grundades 1918 var
det med bara tre fakulteter och sex professorer. Nu har vi hundra professorer, så nog
har det hänt nånting sedan dess, ler Mattinen.
– Jag kommer ihåg hur det var på 1970talet, då Åbo Akademi ännu var ett privat
universitet. Sedan förstatligandet 1981 har
antalet professurer nära nog fördubblats.
Det är klart att resurserna idag totalt sett
är väldigt mycket större, men det är också
fler som skall ha sin andel av kakan, säger
Taxell.
– Det är lite lek med siffror, men om man
jämför andelen av statsbudgeten som Åbo
Akademi fick 1981 med dagens summa, så
fick ÅA egentligen mera direkt statsstöd då.
Så är det både om man ser på hur stor vår
andel är av universitetens hela budget, och
hur stor del av ÅA:s totala budget som kommer från staten, säger Mattinen.

Alla ägg i samma korg
En sak som påverkar de finländska universitetens budget är att Tekniska högskolan,
Helsingfors handelshögskola och Konstindustriella högskolan i augusti 2009 skall
slås ihop och bilda ett gemensamt innovationsuniversitet.
– Nu håller man på och sätter alla ägg i
samma korg, för enligt planerna kommer
innovationsuniversitetet att äta ganska
mycket av universitetsbudgeten. Man har
lovat att deras driftsbidrag skall fördubblas. Det innebär ungefär 170 miljoner euro
till, och ingen har ännu sagt varifrån de
pengarna skall tas. Tas det inom ramarna
för universitetsbudgeten betyder det stora
bekymmer för alla andra, säger Mattinen.
– Universiteten har förenklat sett två
uppgifter – att bedriva forskning och att ge
på forskning baserad undervisning – och
de är beroende av varandra. Bra undervisning är grunden för god forskning, och
tvärtom. Därför måste man se till att det
finns ordentlig basfinansiering för att fullgöra båda dessa uppdrag. Men den globala
konkurrensen i forskning är idag stenhård,

och det är också kampen om resurserna.
Den är både nationell och internationell,
konstaterar Taxell.
Konkurrensutsättningen är viktig.
– Forskningsanslagen börjar allt mer
fördelas på basis av konkurrens och kvalitet, och det är helt rätt, så skall det vara.
Det är egentligen i forskningens eget intresse. Men därför borde inget universitet
– inte heller ett nytt
innovationsuniversitet – på basis av
administrativa eller politiska beslut
få lägga beslag på
den största delen av
samhällets forskningsbudget, säger
Taxell.
Andra liknande
frågor
diskuteras
inte bara i Finland
utan i hela världen.
– Jag reste med
rektorsrådet till Indien i höstas, och vi
bekantade oss med
hur kollegerna har
det där. Jag besökte
åtta olika universitet, och det visade
sig att de har exakt
likadana problem.
Deras rekryteringsbas var dock annorlunda – till exempel
universitetet i Delhi
har en halv miljon
studerande, säger
Mattinen.

Måste prioritera

”Det har talats om att
arbetsmarknadsrelevansen
– alltså studerandes anställningar efter studierna
– kunde bli ett mer betydande kriterium för finansieringen, och det skulle vi
i så fall applådera för.”

För att klara sig
i
konkurrensen
måste varje universitet prioritera och
satsa mera på vissa
områden.
– Då jag var på
undervisningsministeriet i slutet av 1980talet brukade jag vid besök på olika universitet alltid fråga i vilket avseende de vill
vara världsbäst. Det är en bra fråga, som jag
har ”stulit” av Aatos Erkko, och den innehåller ett implicit svar, nämligen att man
inte kan vara bäst på allt. Då är nästa fråga
i vilket avseende man vill vara bäst, säger
Taxell.
En motsvarande fråga gäller planering överallt – inom universitet, företag,
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offentliga sektorn och
familjer: är allt det jag
gör viktigare än det jag
kunde göra?
– Det här leder till
tyngdpunktsdiskussionen som förs i varje land
om hur mycket man skall
satsa på forskning och
högre utbildning och på
vilka områden. Också
inom universiteten har
man anledning att fråga
vilka
prioriteringarna
är. Många ställer sig negativt till prioritering.
Men beslut att inte prioritera innebär också en
prioritering, och det är
viktigt att komma ihåg.
Det finns inget läge där
alla skulle behöva eller
vara berättigade till exakt samma resurser. Om
man inte lyckas svara på
frågan vad vi är bäst på
och satsar på det, då har
man en ganska jobbig utveckling framför sig. Då
det finns sparbehov, så
tycker jag att man i första
hand skall försöka spara på annat än det som har att göra med
forskning och utbildning, säger
Taxell.
Men också inom forskning och
utbildning förs i nästan alla universitet runtom i världen en ständig diskussion om tyngdpunkter
och vilka satsningar som skall
göras.
– Det är klart att ur enskilda
ämnens synvinkel är det jobbiga diskussioner. Men inte är det
unikt för universitet, så här är det
inom varje större organisation,
säger Taxell.
Mattinen håller med:
– Det är inte bara inom större
organisationer. Att man måste
satsa på det som man kan och är
bra på, det gäller också för små
företag.
– Egentligen kanske i synnerhet om man är liten, säger Taxell.

draget. Det är en felaktig
syn jämfört med den allmänna rollen och verkligheten, säger Taxell.
– Vi har just nu två av
Finlands Akademis toppenheter för forskning,
och det är mycket jämfört
med ÅA:s storlek. Vi har
dessutom forskare som
via nätverk är med i andra toppenheter, säger
Mattinen.
Också om man ser på
undervisningen så går
det bra.
– Numera är det hård
konkurrens om goda studerande, och de kan ganska lätt rösta med sina
fötter om de inte är nöjda.
Undervisningen
skall
också ha arbetsmarknadsrelevans och det är
ÅA bra på, på samtliga
områden, säger Mattinen.
– Det har talats om att
arbetsmarknadsrelevansen – alltså studerandes
anställningar efter studierna – kunde bli ett mer betydande kriterium för finansieringen,
och det skulle vi i så fall applådera för.

”Inget universitet – inte heller ett
nytt innovationsuniversitet – borde
på basis av administrativa eller
politiska beslut få lägga beslag på
den största delen av samhällets
forskningsbudget.”

Finlandssvenska ansvaret
Hur är det då med det finlandssvenska ansvaret? Om Åbo Akademi prioriterar något och lägger
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ner någonting annat, vem skall
då se till att det fortfarande finns
bredd?
– Det är ju dilemmat som Åbo
Akademi har, det är ingen nyhet.
Vi måste ha en viss bredd. Men
jag delar kanslers åsikt att alla
resurser inte används till det, och
då måste man tänka på prioritering. Det sker visserligen långsamt, men om man inte har en
vision så är nog framtiden kort.
Vi måste satsa på att ha hög nivå
både på forskning och undervisning, säger Mattinen.
– Åbo Akademi har i vissa avseenden ett bredare ansvar och
skall sköta saker ofta med relativt
sett ganska begränsade resurser,
eftersom underlaget är ganska
litet. Det är krävande och därför
skall vi ha den största respekt för
dem som sköter uppgiften. Jag
tycker att man vid ÅA på många
områden är på hög nivå. Många
som inte är så bekanta med Åbo
Akademi tror att det är ett universitet med bara det här ena
begränsade kulturpolitiska upp-

90-årsjubileum
Stiftelsen för Åbo Akademi firade
sin 90-årsfest ifjol och i år är det
Åbo Akademi som fyller 90 år.
– Akademin är en riktigt välmående och pigg nittioåring. Vi
har doktorspromotion i maj, och
då kommer vi att uppmärksamma
jubileet. På hösten blir det sedan
mera festligheter, säger Mattinen.
– Jag tycker att Åbo Akademis
personal är värt ett stort tack. Jag
upplever att ÅA:s anställda värdesätter sin arbetsplats mycket
och är villiga att jobba för akademin. ÅA har nog en egen atmosfär. Det är relativt enkelt att sköta
saker och ting och få någonting
gjort. Så var det åtminstone före
jag blev rektor, och jag hoppas att
det fortfarande är så!

MICHAEL KARLSSON

De universitetsstuderande som har
problem med att
skriva vetenskapligt
och läs- och skrivsvårigheter överlag
behöver mer stöd
än hittills, säger Nea
Kronberg och Anne
Uppgård på Vasa
specialpedagogiska
center.

Hur skriva vetenskapligt och
klara av läs- och skrivsvårigheter?
Det att många unga människor
i huvudsak uttrycker sig skriftligt
endast då de chattar på nätet eller
skickar textmeddelanden med sin
mobiltelefon, gör det kanske inte
lättare för dem att sedan börja
skriva vetenskapligt då de studerar.
Samtidigt vet man ännu inte
riktigt hur många vid till exempel Åbo Akademi som har dyslexi
och andra skriv- och lässvårigheter överlag.
På yrkesinstituten har man redan länge tänkt på det och på yrkeshögskolorna har man äntligen
börjat göra något åt det. Nu är det
hög tid att även universiteten försöker göra något åt det. Det tycker
Nea Kronberg och Anne Uppgård på Vasa specialpedagogiska center. Därför ordnar centret
i samarbete med FC i Vasa och
centrets treåriga ”ABC – läs- och

skrivutvecklingsprojekt” en fortbildningsdag för ÅA-personalen
på eftermiddagen onsdagen 23.1
på ÅA i Vasa.
– På fortbildningsdagen talar
bland andra Mona Blåsjö från
Stockholms universitet utifrån
egna och andras undersökningar
om akademiskt skrivande i olika
ämnen och ger konkreta verktyg
för att gå vidare, berättar projektkoordinator Nea Kronberg.
– Dagen inleds med SigneAnita Lindgrén, utbildad lärare
och doktorand vid Åbo Akademi,
med temat dyslexi hos universitetsstuderande, som lyfter fram
praktiska och teoretiska frågor
om specifika läs- och skrivsvårigheter hos universitetsstuderande.
Samma dag kl. 9.15–10.00 föreläser Mona Blåsjö även för studerande om vetenskapligt tänkande
och skrivande och varför det kan

vara svårt för en del studerande.
Något som kanske kan bota en
eventuell skrivkramp inför kandidatavhandlingen eller gradun.
”ABC – läs- och skrivutvecklingsprojektet” finansieras med
anslag från penningautomatföreningen RAY, som för första
gången stöder sådan här verksamhet på svenska.
Projektet är ett samarbete
mellan Vasa specialpedagogiska
center och FDUV (Förbundet De
Utvecklingsstördas Väl), och Nea
kronberg och Anne Uppgård hoppas att arbetet med att stöda de
som har olika skriv- och lässårigheter på ÅA fortsätter när projektet tar slut om ett år.
Anmälningar till studentföreläsningen och till fortbildningsdagen skickas till nea.kronberg@
abo.fi eller anne-uppgard@abo.fi.

ARI NYKVIST
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FD Jan-Henrik Smått, forskare i fysikalisk kemi, testar
att använda mikrometerstora sfärer i replikeringsprocessen för metalloxider.

A K T UEL L F OR SK NING

Stora ytor för kemiska reaktioner
Prisbelönte FD Jan-Henrik Smått forskar i fysikalisk kemi
Finns det ett material, av vilket
det räcker med ett gram för att få
en ytarea på över 1 000 kvadratmeter, det vill säga ungefär fyra
tennisplaner? Jovisst, säger FD
Jan-Henrik Smått, som är forskare i fysikalisk kemi.
Då han forskade för sin doktorsavhandling testade han en
sol-gelprocess, där han använde
sig av det flytande ämnet tetraetoxysilan (TEOS), som då det
stelnar bildar ett fast gelaktigt
kiseloxidmaterial, s.k. monoliter.
Genom att lägga till tillsatsämnen
kan man skapa porer i monoliterna, och små porer (diametern tre
nanometer) ryms det faktiskt så
mycket av, att den sammanlagda
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ytarean i ett gram uppnår tennisplanernas storlek. Detta porösa
material kan vara mycket reaktivt, eftersom kemiska reaktioner
oftast sker på ytor.
Smått har hittat en metod – en
replikeringsprocess (eng. ”nanocasting”) – med vilken man kan
använda kiseloxidmaterialet för
att få fram ett metalloxidmaterial med liknande porstruktur.
Metalloxidmaterialet kan sedan
i sin tur användas till exempel i
heterogen katalys, vätskekromatografi och i sensorer.
Smått doktorerade 2006 och
fick i augusti 2007 Akzo Nobels
Nordiska Forskarpris för bästa
doktorsavhandling och forskar-

verksamhet inom området yt- och
kolloidkemi i Norden.
Priset var ett resestipendium
på 25 000 kronor för studier i valfritt land.
– Det är öppet när jag skall använda pengarna, men jag siktar
på att göra det inom två år. Antagligen reser jag till några konferenser utomlands, men jag har
också funderat på post doc-studier. Kanske i Österrike, säger
Smått.
Doktorsavhandlingens titel är
Hierarchically Porous Silica, Carbon and Metal Oxide Monoliths
– Synthesis and Characterization,
som kan översättas till ”Tillverkning och karakterisering av hie-

rarkiskt porösa metalloxidmonoliter”.
– Det var akademilektor Mika
Lindén som var min handledare
och han forskar själv i den här
typen av sol-gelkemi. Jag gjorde
också min magisteravhandling
inom det här området, och på förslag av Lindén skrev jag den som
en del av ett projekt som finansierades av ett tyskt företag.
Smått tog magisterexamen
2003. I samband med magisteravhandlingen fick han bra kontakter i Tyskland och inledde doktorandstudierna med 14 månader
vid Max Planck-institutet för kolforskning i Mülheim an der Ruhr.
Disputationen skedde i juni 2006.
– Doktorerandet gick ganska
snabbt, för jag fick bra hjälp med
forskningen i Mülheim och hade
ett lyckat samarbete. Jag kunde
dessutom använda stora delar av
materialet som jag hade fått då jag
arbetade med magisteravhandlingen.

Fortsätter på samma bana
Efter disputationen arbetade
Smått ett år som vikarie för Mika
Lindén, men nu är han post docforskare. Vetenskapligt sett fortsätter han delvis på samma bana
som förr.

– Ett forskningsprojekt som jag
nu håller i trådarna för handlar
om att i replikeringsprocessen för
metalloxider använda mikrometerstora sfärer i stället för monoliter, som jag testade då jag doktorerade. Det här är ett samarbete
med några andra forskargrupper,
till exempel en grupp i Wien som
använder metalloxider för separationer.
Sfärerna med metalloxider har
två fördelar: de är porösa inuti
och har därför mycket stor ytarea,
och de har också goda transportegenskaper.
– Eftersom de är porösa finns en
stor del av ytan inuti sfärerna. Om
man packar sfärer i en kolonn blir
det små mellanrum mellan dem,
och alla håligheter gör att vätska
kan rinna genom kolonnen. Den
här typen av kolonner kan därför
användas för vätskekromatografi.
Det är ett ganska billigt alternativ jämfört med annat som finns
idag, säger Smått.
Sfärer kan också användas i
vissa sensorer.
– Där har vi främst studerat
sfärer med tennoxid. Sådana kan
fungera som detektorer för gas
– då värdet blir för högt ges en
signal. Vi har testat det med metangas, säger Smått.

Effektiva solceller
Smått är också med i ett annat
projekt, ett samarbete mellan
forskargrupper i Finland inom
vilket man utvecklar titanoxidfilmer.
– Det är väldigt tunna filmer,
som vi prövar att använda inom
solcellsteknologi. Titanoxid är en
ganska ny oxid inom området, tidigare har filmer av andra metalloxider använts. Nu testar vi att
göra porösa filmer och fördelen
med detta koncept är att solcellerna blir mera effektiva, och kan
använda en större del av ljusspektret.
Just nu söker Smått finansiering för forskningen. Hittills har
han arbetat inom ett av Mika Lindéns projekt.
– Nu försöker jag bilda en egen
forskningsgrupp. Det är egentligen stor press på forskare. Det
är inte så lätt att få projekt finansierade, och man känner sig ofta
lite osäker. Vid ÅA finns det ju
väldigt få fasta forskartjänster.
Men jag har ändå tänkt satsa på
forskningen, åtminstone för tillfället. Inom just det här området
finns det trots allt mycket kvar att
forska i, så på det viset är det intressant.

MICHAEL KARLSSON

Åbo Akademis personal utbildas i webbpublicering
Utbildningen av webbredaktörer för Åbo Akademis nya
gemensamma webbportal körde igång i samband med
webblanseringen våren och hösten 2007. Förvaltningsenheterna var de första som lärde sig att publicera eget
webbmaterial, och nu är det fakulteterna och ämnen
som står i turen.
– Det har gått mycket bra. Systemet är enkelt att använda och kursdeltagarna har varit motiverade och tagit
tid att lära sig, säger projektkoordinator Jessica Pettersson vid ÅA:s informationsenhet.
Ambitionen är att alla fakulteter och ämnen ska vara
tillgängliga på den nya portalen inom 2008. I januari och
februari är utbildningen aktuell åtminstone för personal
från humanistiska, pedagogiska, matematisk-naturvetenskapliga och samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten.
– En kallelse till utbildningstillfällena kommer att
skickas ut till alla berörda via e-post. En del har redan
påbörjat arbetet.
Grundkursen är cirka två timmar lång, och man behö-

ver inte bli expert på verktyget CMS, Content Management System, med en gång, menar Pettersson.
– Vi gör flera praktiska övningar och har man frågor,
synpunkter eller behöver handledning efter kursen kan
man vända sig till mig, säger hon.
Heidi Karlsson, amanuens vid MNF:s fakultetskansli,
är en av dem som deltagit i webbutbildningen under
hösten. Enligt henne är det nya publiceringssystemet
användarvänligt, medan formandet och redigerandet av
texterna för webbplatsen däremot kräver en större arbetsinsats.
– Det största och svåraste jobbet med nya webben är
utan vidare att skriva texterna. Layouten kommer i sin
helhet automatiskt från webbverktyget vi jobbar med.
Ingen tid behöver ödas på val av färger, fonter och typsnitt, säger Karlsson.
En instruktion för ÅA:s webbsystem finns på akademins hemsidor under menyn ”styrdokument”.
HELENE HOLMSTRÖM
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De före detta kårutrymmena vid norra huvudingången till ÅA i Vasa skulle vara perfekta för en ny gemensam studiebyrå
i Vasa, tycker Mariann Sjöholm (t.v.) och Gun-Britt Lund, fakultetsdirektörerna på PF och SVF.

Gemensam studiebyrå
behövs i Vasa
Kundservicen kunde förbättras
och därför behövs en ny, fakultetsgemensam och enhetsöverskridande studie- och servicebyrå
även vid ÅA i Vasa. Det anser PF:s
och SVF:s fakultetsdirektörer som
efterlyser nya arbetsprocesser och
rutiner för att de som studerar, arbetar och forskar i Vasa skulle få
bättre service.
En gemensam lucka för dem
som vill skriva in sig, få ett intyg,
m.m. är något som än så länge
saknas vid ÅA i Vasa. Fakultetskanslierna och alla andra enheters administration och information finns nu på olika håll i det
rätt snåriga huset och det är inte
lätt att veta var man får t.ex. det
ena intyget eller det andra.
– Det behövs en gemensam

12

MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI

service- och informationsdisk
för verksamheten i Vasa som studerande och andra som behöver
hjälp lätt hittar och där de kan
sköta så många av sina ärenden
som möjligt, säger PF:s fakultetsdirektör Mariann Sjöholm.
– I Åbo sköts redan en hel rad
dylika ärenden centralt av skilda
personer och gemensamma serviceställen. En bra modell som
borde införas även i Vasa, tillägger Gun-Britt Lund, fakultetsdirektör på SVF.
Båda två efterlyser ökat processtänkande inom administrationen på ÅA. Istället för att strikt
vertikalt utgå från olika enheter
och enskilda funktioner, kunde
man se på de olika arbetsprocesser och rutiner som är gemen-

samma och som numera ingår i
allas dagliga arbete.
– Med alla nya processer och
nya system för administrativa rutiner såsom MinPlan och Travel,
med gemensam antagning och
med ökade krav på effektivare
information om både aktuell utbildning och forskning, kunde en
skild och enhetsöverskridande
studie-, informations- och servicebyrå vara lösningen, säger fakultetsdirektörerna i Vasa.

Lämpliga utrymmen finns
Senaste höst flyttade KAV, d.v.s.
Studentkåravdelningen i Vasa,
till de nyrenoverade Havtornen
nere vid stranden. De f.d. KAVutrymmena vid norra huvudingången och restaurangen, skulle

enligt fakultetsdirektörerna vara
perfekt för en sådan gemensam
servicebyrå.
– Där kunde alla de personer
som behövs för en snabb och effektiv kundservice bra rymmas.
Utrymmena är centralt belägna
och just där våra kunder, d.v.s.
våra studerande finns.
KAV:s f.d. utrymmen har även
nämnts i samband med behovet
av en skild personalmatsal p.g.a.
de ibland mycket långa och långsamma köerna under lunchtid.
Ett problem som enligt fakultetsdirektörerna kanske kunde lösas
med en skild serveringslinje för
personalen i den norra ändan av
restaurangen.

FOLK & FÄ
Roger Holmström (litteraturvetenskap) och Claus Madsen
(svenska) representerade ÅA
vid nätverket Nordliks årsmöte i
Stockholm den 16–17 november.
Utöver sedvanliga förhandlingar
kring mobilitetsstipendier diskuterades satsningar på intensivkurser och en vidareutveckling
av ett gemensamt magistersprogram som universitetet i Århus
stått som värd för.

Ny förvaltningsinstruktion
Planerna på direkta sammanslagningar av ÅA:s fakultetskanslier är tills vidare lagda på is,
men enligt förvaltningsdirektör
Elisabeth Helander är det meningen att den arbetsgrupp som
på förlängt mandat just nu funderar över hela förvaltningen även
ska ta ställning till den frågan senare i vår.
– Det är 20 år sedan ÅA fick en
ny förvaltningsinstruktion, men i
februari åker förslaget till en ny
förvaltningsinstruktion för ÅA
ut på en omfattande remissrunda
och efter det är det dags att fundera på en ny arbetsordning. Så först
då är det skäl att återkomma till
frågan om eventuella fakultetskanslisammanslagningar i Åbo
och Vasa.
Hittills har det varit tal om två
fakultetskanslier i Åbo och ett i
Vasa. I Åbo delar redan MNF:s
och TkF:s kanslier på samma lokaler och har också annars många
gemensamma fakultetsöverskridande ärenden. Därför fungerar
kansliet som ett pilotförsök för
hela ÅA. Både Mariann Sjöholm
och Gun-Britt Lund understryker
att PF och SVF inte endast ska ses
som delar av ÅA:s ”Vasaenhet”,
utan i första hand som två av akademins sju fakulteter med samma
behov, krav, verksamhetsmöjligheter och förutsättningar som fakulteterna vid ”Åboenheten”.

ARI NYKVIST

Tiina Cederström, forskarstuderande vid PF, gick kursen
”Barnpedagogiska forskningsperpektiv och metoder; vad innebär det att forska om barn och
barndom?”. Kursen ordnades vid
Göteborgs universitet och Cederström erhöll understöd ur Åbo
Akademis jubileumsfond 1968.
Kursen syftade till att studera
vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor i relation till
pedagogisk forskning om barn
och barndom. Kursen problematiserade ansatser och forskningsmetoder och deras relevans för
kunskapsutveckling om barn i
unga åldrar.
Kursen behandlade frågor
som: Vad betyder det att forska
om och med barn? Krävs specifik kunskap för att studera
unga personer i utbildningssammanhang och hur ser denna i så
fall ut? Vilka forskningsetiska
problem och dilemman är sammankopplade med pedagogiska
studier om barn? Hur kan man
forskningsmetodologiskt närma
sig och förstå barns världar? Vilka möjligheter och hinder finns
det? Kursen behandlade också
metoder såsom intervju, observation och barns berättande.
Kursen innehöll följande teman: etiska dimensioner i forskning om och med barn, perspek-

tiv på barnpedagogisk forskning
och metodologiska frågor. Barns
produktioner, barns samspel och
barns utsagor studerades också.
Med reseunderstöd av rektor har sekreterare FM Marian
Lundenius deltagit i konferensen ”Wissen, Kreativität und
Transformationen von Gesellschaften” (KCTOS) i Wien 6–
9.12.2007 och där inom sektionen
”Reiseprospekte” hållit ett referat
om översättningssvårigheter och
kulturskillnader i Nådendals
turistbroschyr, det finska perspektivet. Det tyska perspektivet
belystes av FM Kathrin Büther
från TU Darmstadt, eftersom undersökningen hade utförts i samarbete med henne under hennes
Erasmusår 2004–2005 vid Åbo
Akademi.
Den fjärde nordiska forskarkonferensen om inlärningssvårigheter i matematik, ”Different
Learners – Different Math?”,
ordnades i Vasa vid Pedagogiska
fakulteten den 7–9 november.
Konferensen lockade drygt 150
deltagare från hela Norden samt
från Storbritannien, Holland,
Australien, Tanzania och Taiwan.
I samband med konferensen
ordnades även en tvåspråkig
(svenska/finska) fortbildningsdag för lärare. I lärardagen deltog
drygt 160 personer.
Med stöd av Åbo Akademis
Jubileumsfond 1968 samt Stiftelsens för Åbo Akademi Forskningsinstitut inbjöds prof. emeritus Alan Bishop från Monash
universitet i Australien, prof.
Tine Wedege från Malmö högskola, prof. Johannes van Luit
från universitetet i Utrecht, forskare Peet Morris från universitetet i Oxford, universitetslektor
Arne Engström från Linköpings
universitet, universitetslektor
Gunnar Sjöberg samt forskare
Ann-Louise Ljungblad från
Specialpedagogiska Institutet i
Göteborg att föreläsa under dagarna.
MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI
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Handgjorda doktorshattar
är inga dussinvaror
Hattleverantörerna har händerna fulla inför vårens promotion
Doktorspromotionen den 23 maj är här
fortare än vad man anar. Promovenderna
måste inskaffa en doktorshatt, som kan
beställas bland annat via hattleverantören
och klädaffären Classic Man i Åbo.
– Hattarna tillverkas för hand enligt bärarens personliga mått, de är inga dussinvaror. Materialet är schweiziskt siden, säger ägaren Markku Mäkelä.
För att få fram den exakta huvudformen
använder man ett speciellt redskap, en
konformatör.
– Styva hattar formar sig inte efter huvudet, de måste ha rätt storlek från början.
Affärens antika konformatör är från
1848. Måttagningen börjar med att
Ekonomie doktor
mät inst r umentet
Barbro Schauman sätts på kundens
bär den tradihuvud. Längsmed
tionella svarta
instrumentets sidoktorshatten
dor löper så kallamed veck vid dok- de länkarmar som
torspromotionen
trycks ut i olika
vid Åbo Akademi
riktningar beroen
2005.
de på om huvudformen är rund,
oval eller päronformad.
– Länkarna lämnar i sin tur ett avtryck på ett papper
som lagts under ett
lock ovanpå konformatören, säger
Mäkelä.
Hat tmakaren
förstorar sedan avtrycket med cirka
femtio procent och
använder det vid
t illskär ningen.
Förutom huvudformen ska huvudets
omkrets, längd och
bredd mätas med
ett vanligt måttband.
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– Man kan också ta måtten själv eller
köpa en färdig doktorshatt men det är inte
något som jag rekommenderar.
Classic Man har levererat doktorshattar
till promotionfester i Åbo under sexton år,
och Mäkelä råder promovender att kontakta en hattmakare i god tid i januari och
början av februari.

Högtidlig ceremoni
Promovenderna mottar hatten och de övriga akademiska insignierna diplomet och
värjan under en högtidlig ceremoni. Insignierna överräcks med de latinska orden:
Accipe pileum, accipe gladium, accipe diploma (mottag hatten, mottag värjan, mottag
diplomet).
Ritualen markerar att promovenden
upptagits i den akademiska gemenskapen.
– Hatten symboliserar traditionellt vetenskaplig frihet, svärdet tankens skärpa
medan diplomet är ett bevis på promovendens kunskap, säger ÅA:s informationschef
Thurid Eriksson.
Redan för de forna romarna var hatten
en symbol för en fri och självständig man
och bland annat en frikänd slav fick en röd
hatt för sin nya ställning som en fri man.
Eriksson påminner att hattarna, insignierna och lyrorna varierar mellan fakulteterna. ÅA:s samtliga sju fakulteter har
en svart hög doktorshatt med veck. Teknologernas hatt har uppvikta brätten, men
modellen skiljer sig i övrigt inte från de andra.
– Vid den tekniska fakulteten används
idag fyra olika lyror.
Teknologie och filosofie doktorerna från
TkF inom det teknisk-vetenskapliga utbildningsområdet har KTF:s egen lyra.
– Filosofie doktorerna från TkF inom det
naturvetenskapliga området har igen Helsingfors universitets filosofiska lyra, och
ekonomie doktorerna vid TkF Åbohankens
lyra.
Mer information finns på http://www.
abo.fi/promotion.

HELENE HOLMSTRÖM

Med konformatören mäter hattleverantören
kundens huvudform. Det är viktigt att alla
mått är exakta från början, eftersom styva
hattar inte formar sig efter huvudets form.
Konformatören på bilden är från 1848.

MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI
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Mycket behöver förbättras
Rapport om undersökningen av ”kvasipersonalen” vid ÅA
Under kvasipersonaldagen i oktober bad
arbetsgruppen för kvasipersonalen deltagarna att fylla i en enkätundersökning om
forskarnas situation vid ÅA. Enkäten fylldes i av 65 personer och bestod både av flervalsfrågor och fria frågor.
Materialet är för litet för att ge tillförlitlig
statistik, men ger ändå en fingervisning om
vad som ses som viktigt av och för dem som
fyllde i enkäten.
Det krävs å det snaraste en mer omfattande utredning om stipendieforskarnas
situation och en sådan torde vara på gång
eftersom ÅA:s styrelse efter kvasipersonaldagen skrev in i ÅA:s strategi att stipendieforskarnas situation måste utredas. Det vi
vill dela med oss av här är det som forskarna skrivit om vad de önskar sig mera av, hur
de upplever nuläget och vilka förbättringar
de vill se.

Ekonomisk osäkerhet orosmoln
Enligt enkätbesvararna är orosmolnet
framför andra den otrygga ekonomiska
situationen. Det är tröttsamt att hela tiden
oroa sig för den fortsatta finansieringen,
pensionen och ”att alltid leva på ett existensminimum”, som en svarare uttryckte
det. Den ekonomiska osäkerheten upplevs

Fakta/Kvasipersonaldagen
Kvasipersonaldagen ordnades den 22 oktober 2007 i
Arken i Åbo som ett samarbete mellan Forskarföreningen
vid Åbo Akademi och det informella nätverket Kvasipersonalen (som idag existerar i form av en e-postlista). Efteråt
sponsorerade Forskarföreningen och Åbo Akademi middag
för deltagarna. Kvasipersonaldagen samlade som mest ett
90-tal personer.
Föredragshållarna var personalchef Margita Vainio (ÅA),
Jörgen Lindroos (FPA), ordförande Camilla Kronqvist (FfÅA),
Riku Matilainen (Forskarförbundet), Erik Lund (Arbetsforum). Som avslutning svarade panelen bestående av koordinator för sociala ärenden Tiina Häkkilä, koordinator vid
kvalitetsenheten Ole Karlsson, FfÅA:s ordförande Camilla
Kronqvist, motionsinstruktör Carl Myrberg, forskningsombud Margareta Nybacka-Willner och personalchef Margita
Vainio på frågor.
Kvasipersonaldagen ordnades för att uppmärksamma
gråzoner inom akademins verksamhet och för att föra konstruktiv och informativ dialog.
Tack till alla som ställde upp för kvasipersonalen!
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som stressande och det tål att påpekas att
detta antagligen förlänger vägen till en färdig avhandling.
Många har också upplevt olika typer av
finansiering, t.ex. forskarskola, projekt och
stipendier. De som varit anställda i projekt
eller forskarskola har upplevt sina anställningar som något positivt i jämförelse med
stipendieforskning:
”Som projektanställd är jag nöjd med
mina arbetsförhållanden, men jag blir kanske stipendieforskare snart, vilket leder till
större osäkerhet gällande det sociala skyddet.”
”I forskarskolan var läget suveränt, men
nu som stipendieforskare tappar man alla
’mänskliga rättigheter’ och har framför allt
ingen aning om hur livet ser ut (bl.a. ekonomiskt) om tre månader. Stipendiepengarna
skall således inte bara räcka till den aktuella månaden utan lappa många månader
både före och efter stipendietiden.”
I enkäten frågades också om stipendiernas och anställningarnas längd, och det
visade sig att flera speciellt på HF och ESF
haft över 10 olika stipendier och att vissa
stipendier täckt kortare än en månad.
Tre månader var inte heller ovanligt som
kortaste sammanhängande stipendietid
och ett år var ett ofta förekommande längsta stipendium.
Att 10 stipendier beviljats kan betyda att
20 eller 30 sökts och sådant tar en ansenlig
tid i anspråk. Många har inte fått hjälp av sin
handledare med att söka stipendier, medan
andra aldrig sökt finansiering själva.
Den ekonomiska otryggheten kan tänkas sammanhänga med att handledaren
inte har inflytande över vilka doktorander
som får stipendier. Ifall fonder i högre grad
lovade små ämnen att finansiera ett visst
antal doktorander och forskare varje år och
bad handledare välja ut stipendiater kunde
den ekonomiska tryggheten förbättras för
dem som är i systemet. Omfattningen på
ansökningsrumban skulle sannolikt krympa för både forskare och fond.
Efter att man disputerat är det inte alls
säkert att ens situation förändras till det
bättre, vilket några uttryckte sin oro över.
En docent visste hur kärvt det kan vara att
inte haft någon längre anställning än tre år
trots att han eller hon arbetat i tjugo år vid
ÅA. Trots en gedigen utbildning och lång

arbetserfarenhet har anställningarna oftast varit några månader åt gången.

Många brister i arbetsmiljön
Att få handledning är viktigt när man skriver sin doktorsavhandling, och en del upplever också att de får tillräckligt stöd och
hjälp av sin handledare. Bristen på handledning är dock oroväckande på sina håll.
Handledning saknas helt och hållet för en
del, och en skrev att skribentens handledare sagt att endast de som skriver sina magisteruppsatser får handledning.
En del forskare skriver också om institutionsarbete som de förväntas göra utan
ersättning. Någon uppger att forskarna på
skribentens ämne anklagats för att vara
otacksamma när de inte velat undervisa
utan kompensation. När frågan tagits upp
på ämnet har forskarna av ämnesansvarige
fått höra att de ”borde vara nöjda för vad vi
får eftersom man i andra länder inte får så
’många’ förmåner som forskare”.
Det verkar råda brist på enhetlig information för forskarna vid akademin, både
för dem som lever på stipendier och för dem
som är anställda. Enstaka anger att all den
information de fått kommit från Forskarföreningen! Det är svårt att veta vart man ska
vända sig med sina frågor. Man måste som
forskare själv vara väldigt aktiv för att få
reda på sina rättigheter och skyldigheter.
Det verkar också finnas en viss rädsla
för att fråga och kräva svar, eftersom kvasipersonaldagen upplevts som en bra sak
för dem som ”inte vet eller inte vågar fråga”.
Något som efterlyses av många är följaktligen tydlig och klar information och enhetliga regler för hela akademin. Bristen
på enhetlig information visar sig bl.a. i att
många inte visste vilka rättigheter de har
då det gäller bl.a. ÅA-motion.
Ett annat kusligt resultat av undersökningen var att många finansierade forskare
inte har arbetsdator och att vissa har så dåliga arbetsdatorer att de hellre jobbar hemma,
men har kval för att de då inte utnyttjar det
forskningsutrymme de tilldelats och följaktligen inte deltar i vardagen på enheten.
Här finns något som handledarna bör
tänka på: en doktorand vågar kanske inte
be om ny dator om den inte vet om den har
rätt till det och därför bör handledaren
upplysa om och själv hålla sig informerad
och på så sätt ansvara för doktorandens arbetsvillkor.

Förbättringar efterlyses
Trots att det finns en hel del som kunde förändras och förbättras både i lagstiftningen

Fakta/”Kvasipersonalen”
Arbetsgruppen för kvasipersonaldagen uppfann ordet
”kvasipersonalen” under en av sina planeringsluncher.
Kvasipersonalen utgörs av personer som hör till personalen
men som inte är anställda eller inte är anställda ”på riktigt”.
Framför allt stipendieforskare och snuttjobbare har en
oklar status som kan leda till problem med pension, arbetslöshetsunderstöd, nycklar, arbetsutrymmen, rösträtt inom
Akademin, försäkringsskydd, rättigheter och skyldigheter,
m.m.
Arbetsgruppen och de som hör till kategorin ser inte
beteckningen som nedvärderande utan anser att den är en
korrekt beskrivning av anställningssituationen.

Fakta/Forskarföreningen FfÅA
Fackföreningen forskarföreningen FfÅA bevakar forskarnas
intressen vid ÅA och nationellt via Forskarförbundet. Se
http://web.abo.fi/fackforeningar/forskfor/

och internt inom akademin, uttrycker sig
många av forskarna som svarat på enkäten
positivt om sin arbetsmiljö.
Flera har skrivit att de trivs utmärkt med
sina kollegor, att de upplever atmosfären
som trevlig och att arbetet ses som flexibelt
jämfört med en del andra arbetsplatser.
Många har också skrivit förslag till förbättringar på olika plan. Förbättrad handledning både för doktorander och för post
doc-forskare efterlyses av några, liksom
råd och karriärplanering framför allt till
nydisputerade.
Samma rättigheter och skyldigheter borde gälla för alla doktorander oberoende av
finansiering och fakultet. Man borde också
få en självklar rätt att påverka sin egen situation genom att automatiskt ges rätt att
rösta och ställa upp i exempelvis fakultetsrådsvalen i kategorin mellanpersonal.
Arbetsgruppens för kvasipersonalen
förslag om ett forskarombud till vilken man
kunde vända sig i olika frågor understöddes av många.

Arbetsgruppen för kvasipersonalen:
MALENA BJÖRKGREN
SONJA GRÖNBLOM
YRSA NEUMAN
PIA SONCK-KOOTA
SOFIE STRANDÉN
CARL-MIKAEL TÅG
JENNY WIIK
MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI
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VECKANS SKRIBENT

Bränds i Åbo
och annanstans
VI LÄR OSS DAGLIGEN nya förkortningar. Nuförtiden kallar man dem ibland bränds. En bränd
skall det bli, annars blir det ingenting, heter det.
Ryktet som en bränd har, varierar: MIT, GM, IBM,
CIA ...
Ofta är det fråga om en förkortning som har börjat leva sitt eget liv. Få av oss känner till att kemijättens namn BASF ursprungligen härstammar från
Badische Anilin- und Sodafabrik eller att en i Åbo
förekommande brand PCAS Finland har bakom
sig företaget Produits chimiques auxilaires pour la
synthèse, d.v.s. kemiska mellanprodukter för syntes. Företaget framställer molekyler för läkemedel
och Åbofabriken i Artukais hette Leiras förr i tiden.
DSM betyder Dutch State Mining, men bolaget är
varken holländskt eller statsägt och även gruvorna
är sålda.
Toppidrott vimlar av förkortningar, vilkas ursprung tenderar att falla i glömska: hur många
finländare egentligen känner till vad t.ex. HIFK
betyder? Det mycket framgångsrika Kotkalaget i
korgboll, KTP har ändrat sitt officiella namn till att
enbart vara KOO-TEE-PEE. Därmed döljs arbetarbakgrunden Kotkan Työväen Urheilijat, som man
en gång var så stolt över.
ÄR VI I FINLAND SKICKLIGA att skapa bränds?
I inhemska sammanhang nog – Asko, Upo, Isku,
Valio och ibland globalt: Nokia, Linux ...
Våra universitet är däremot svaga på denna
punkt, vågar jag påstå. En gång frågade jag en dam
på engelska: so, you studied at TKK (ti-kei-kei)
– alltså du studerade vid te-kå-kå (TKK). Många år
senare har vi fått erfara att Tekniska högskolan har
slopat alla övriga förkortningar på olika språk (TH,
HUT) och övergått till enbart TKK. Logiskt, om man
vill vara/bli en bränd.
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Nu när ett nytt
universitetskonglomerat skall bildas
i huvudstadsregionen bestående av
Tekniska högskolan,
Finska handelshögskolan och Konstindustriella
högskolan, så skall det
bli ett innovationsuniversitet (inno- Tapio Salmi är professor i kevaatioyliopisto).
misk reaktionsteknik.
Den matematiska olikheten blir IY
> HKKK + TaiKK + TKK. Jag skrev in tecknet >, för
det lovas att det nya universitetet skall bli någonting
mera än sina ursprungliga beståndsdelar.
Bättre skulle kanske vara ta YI eller Y(i). Det första alternativet (YI) skulle passa bättre in i universitetens rankinglista, den s.k. Shanghailistan, för
det låter färdigt kinesiskt. Den senare modellen tog
jag från EKP(b) – Eesti kommunistlik partei (bolshevik). Idag står EKP på våra härliga eurosedlar
och betyder någonting annat ...
Med avundsjuka tittar jag över Bottniska viken,
för många rikssvenska universitet och forskningsinstitut är internationella bränds: Uppsala, KTH,
Chalmers, Karolinska. Alla vet att de existerar utan
att behöva veta vad de egentligen gör! Alltså fantastiska bränds.
DET ÄR DAGS ATT ÅTERVÄNDA till Åbo igen.
Grannuniversitet Turun yliopisto använder sig av
förkortningen UTU, t.ex. e-post skall skickas till
adressen namn@utu.fi. Utu betyder dis på svenska
och är ett mycket poetiskt ord i nutidsfinskan. Dess-

utom kan ordet förstås på vissa andra närbesläktade fennougristiska språk (udu på estniska), vilket
är ett – visserligen anspråkslöst – steg mot globaliseringen. Forskarnas drömmar är ibland disiga och
dimmiga.
Allra värst är det
med Åbo Akademi
(ÅA). Pluralism är vår
svaghet i detta hänseende. Man kan bara
sucka, då man erinrar
sig alla de namn och
förkortningar som ÅA
under årens lopp har
fått – i massmedia, lexikon, historieskrivning
och postförsändelser.
Åbo blir utomlands
oftast Abo, inte allra
minst tack vare e-postformatet namn@abo.fi.
Is it a university for
aboriginals, abos (urinvånare), frågas det ibland. På ett sätt ja. Jag nöjer
mig med några exempel från den egna nästan trettioåriga yrkesbanan: Åbo Akademi, Åbo Akademy,
Åbo Academy, Åbo Akatemi(a), Turun Akatemia,
Åbo Akademi University, Swedish University of
Finland, Österbottens högskola, Turun ruotsinkielinen yliopisto (förekommer bl.a. i en del lexikon
och i president Koivistos memoarer), ÅAU (nästan
som OAU, de afrikanska staternas organisation!).

Akademeia hette parken, där den grekiske filosofen Platon undervisade sina elever. Ordet akademi
är historiskt förknippat med undervisning, som
trots alla omvälvningar fortfarande är en av de viktigaste uppgifterna för
ett universitet.
Orden som ‘institut’ och ‘akademi’ och
‘högskola’ används i
olika bemärkelser beroende på sammanhanget och landet.
Den världsberömda
vaggan för nobelpristagare, bränden MIT,
heter Massachusetts
Institute of Technology och i Finland
började man på 1970talet – inspirerad av
det forna Östtyskland
– prata om högskolor i
stället för universitet.
Vi (för)blev sämre än DDR, som dessutom hade kaderhögskolor.
So what, en bränd är en bränd: Åbo Akademi och
därmed jämnt. ÅA:s logo, skapat av professor Sixten Ringbom är vacker och stilig – som ung forskare
tycke jag att det såg väldigt kristen ut, men med åldern har jag börjat gilla den mer och mer. Vi skall
slopa ‘University’, ÅAU, Österbottens högskola (i
viss mån redan slopad) och ge de anställda korta
och entydiga regler: Åbo Akademi (ÅA).

”So what, en bränd är en bränd: Åbo
Akademi och därmed jämnt. ÅA:s logo,
skapat av professor Sixten Ringbom är
vacker och stilig – som ung forskare
tycke jag att det såg väldigt kristen ut,
men med åldern har jag börjat gilla den
mer och mer. Vi skall slopa ‘University’,
ÅAU, Österbottens högskola (i viss mån
redan slopad) och ge de anställda korta
och entydiga regler: Åbo Akademi (ÅA).”

POSTFÖRSÄNDELSERNA följer sin egen logik;
jag tar några exempel: Dr Tepie Salme, Abe akademy – material skickades från Lawrence Livermore
Laboratory, där man alltid utfört precisionsarbete
och bl.a. utvecklat den första vätebomben ...
T. Salmi, Åbo Akademy, SF-20500 Turkey – försändelsen kom ursprungligen från Nederländerna,
men posten i Istanbul var professionell och dirigerade allt till Biskopsgatan 8. En av de mest innovativa försändelserna kom från USA: AngstromBO
AKADEMI. ‘Å’ betyder ju måttenheten Ångström,
10 ångström är en nanometer. Lyckligtvis vilar
den rikssvenske fysikern Andreas Jonas Ångström
(1814–1874) i fred …
ORDNING PÅ TORPET skall det bli. Då vi en gång
har beslutat att Åbo Akademi heter Åbo Akademi
på de flesta språk, kan vi inte då slopa otyget ‘Åbo
Akademi University’?
Man får genast höra invändningen att ordet ‘akademi’ inte nödvändigtvis betyder universitet, utan
kan tyda på en vetenskapsakademi eller vilken som
helst utbildningsanstalt, t.ex. polisakademier finns
i Amerika.

EN FRANSK KOLLEGA, Directeur de recherche
Pierre Gallezot (IRCE-Lyon-Villeurbanne CNRS
– fransmännen älskar förkortningar!) var fakultetsopponent vid Tekniska fakulteten (ÅA) och vi
diskuterade det nationella dilemmat att finländska
universitet inte placerar sig särskilt väl på den berömda Shanghailistan. Orsakerna är att forskningen är decentraliserad till många universitet och
Shanghailistan inte beaktar universitetets prestationer relaterade till dess storlek och resurser.
– Inte placerar sig våra franska topphögskolor
ENA (Ecole nationale d’administration) och EP
(Ecole Polytechnique) heller på listan, ty de är för
små; bokför alla artiklar under UF – Université de
Finlande, konstaterade Dr Gallezot sarkastiskt och
realistiskt. Quelle succé!
Nu måste pennan falla, för min fru ropar att det
är dags att föra bort gamla kläder till ett ställe i stan.
Vad heter stället och var finns det, frågar jag. Det
finns på Humlegårdsgatan och heter UFF – sätt dig
äntligen i gång! UFF-UHH-UGH!

TAPIO SALMI
MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI
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DISPUTATIONER
S TAT SK UNSK A P

PL Pär Olausson disputerar i
statskunskap den 11 januari på
avhandlingen ”Autonomy and Islands
– A Global Study of the Factors that
Constitute Island Autonomy”.
Disputationen äger rum kl.
12 i auditorium Salin, Axelia.
Opponent är doc. Svante Ersson,
Umeå universitet, och som kustos
fungerar prof. Carsten Anckar.
Så här sammanfattar Pär
Olausson själv sin avhandling:
”Att ett geografiskt territorium
uppnår autonomi förklaras ofta
av skillnad i etnicitet, språk eller
religion. En region som skiljer
sig i någon av dessa kulturella
aspekter från övriga regioner i
ett land anses därför ha större
sannolikhet att utveckla autonomi.
Jag visar i min avhandling att
kulturella aspekter inte är den
viktigaste förklaringen till att
vissa öar utvecklar autonomi.
Kulturella aspekter är bara en
del i förklaringen till varför vissa
öar utvecklar autonomi medan
andra förblir en integrerad del av
moderlandet. Kulturella aspekter
måste kombineras med andra
aspekter för att utgöra en tillräcklig förklaring till skillnaden i
autonomi.
Bland de autonoma regionerna i världen idag utgör öar
en klar majoritet. Öar anses ofta
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ha speciella egenskaper som gör
att de skiljer sig från fastlandet.
Känslan av samhörighet och gemenskap är ofta starkare på öar
på grund av deras ofta isolerade
läge vilket i sin tur anses förklara
varför många öar utvecklar autonomi.
Genom att studera både autonoma och icke-autonoma öar visar jag att autonomi kan förklaras
av att ön ligger längre än 1 000
km från fastlandet eller att den
skiljer sig från fastlandet i någon
av de kulturella aspekterna, att
den har varit ockuperad av främmande stat och därmed avskiljd
från övriga landet eller utgjort
en egen stat. Den viktigaste förklaringen till varför vissa öar
utvecklar autonomi men inte andra är emellertid öns strategiska
betydelse.”

A L L M Ä N HIS TORI A

FM Johanna Wassholm disputerar
i allmän historia den 25 januari på
avhandlingen ”Svenskt, finskt och
ryskt; Nationens, språkets och historiens dimensioner hos E. G. Ehrström
1808–1835”.
Disputationen äger rum kl. 13 i
auditorium Salin, Axelia. Opponent är prof. Henrik Meinander,
Helsingfors universitet, och som
kustos fungerar prof. Max Engman.

Så här sammanfattar Johanna
Wassholm själv sin avhandling:
”I avhandlingen undersöker
jag hur E.G. Ehrström (1791–
1835) under tidsperioden 1808–35
förhöll sig till olika aspekter av
finskt, svenskt och ryskt. Finlands förvandling från svensk
riksdel till ryskt storfurstendöme
år 1809 innebar en geopolitisk
omvälvning som tvingade finländarna att i sin nya situation
reflektera över hur olika dimensioner av nation, språk och
historia skulle definieras. Som
ung student, som lektor i ryska,
som romantiker och åren 1826–35
som kyrkoherde i den svenska
församlingen i S:t Petersburg
tvingades Ehrström att mer än
de flesta reflektera över de nationella frågorna utifrån vitt skilda
synvinklar.
Jag analyserar Ehrströms
identifikationer utifrån tre tematiska helheter. I den första
behandlar jag hans uttalanden
i förhållande till den teoretiska
distinktionen mellan den kulturella och den politiska nationen.
I den andra helheten analyserar
jag hur han definierade språkets
betydelse för nationen och i det
tredje hur han tolkade relationerna mellan Sverige, Finland
och Ryssland i historien.
Undersökningens syfte är att
dra slutsatser om de faktorer som
gör att individen i olika kontexter
betonar olika aspekter av nation,
språk och historia. Den teoretiska utgångspunkten bottnar i att
nationella identiteter i allmänhetens medvetande uppfattas som
stabila och oföränderliga.
I den teoretiska litteraturen
har däremot synen på identiteter
under de senaste årtiondena reviderats. I dag uppfattas de som
konstruktioner som återskapas i
en ständigt pågående process, i
mötet mellan individen och ’den
andre’.
Genom att analysera hur Ehrström i olika kontexter förskjuter
sina betoningar om språk och
nation kan man på ett allmänt

plan resonera om orsakerna till
att individen i en viss kontext
lyfter fram en viss aspekt av det
nationella.
En del av orsakerna kan knytas till individens personliga
erfarenheter. Till dessa hör den
professionella roll han uppträder
i, var han befinner sig, vad han
vill uppnå och vem han riktar sig
till. Å andra sidan kan individen
inte lösgöras från den tid och det
samhälle han lever i.
En del av Ehrströms identifikationer förklaras i första hand
av det tidiga 1800-talets filosofiska ideal och av Finlands geopolitiska ställning mellan Sverige
och Ryssland. Avslutningsvis
anför jag några allmänna reflektioner om varför man i historieskrivningen har tenderat att
framställa de nationella identiteterna som mera enhetliga än de i
verkligheten är.”

VÅ RDV E T ENSK A P

HVM Maj-Helen Nyback disputerar
i vårdvetenskap den 2 februari på
avhandlingen ”Generic and Professional Caring in a Chinese Setting. An
Ethnographic Study”.
Disputationen äger rum kl. 12 i
Akademisalen. Opponent är prof.
Kerstin Segesten, Högskolan i
Borås, och som kustos fungerar
prof. Katie Eriksson.

Så här sammanfattar Maj-Helen Nyback själv sin avhandling:
”Studien syftar till att upptäcka kulturella mönster i hur
lidande och vård upplevs och
beskrivs av patienter, anhöriga
och professionella vårdare.
Forskningen är etnografisk och
har genomförts på tre sjukhus
i provinsen Fujian i sydöstra
Kina. Mitt forskningsintresse
bottnar i en nyfikenhet att få
veta mer om andra kulturer,
hur människorna lever sina liv,
vilka trosföreställningar och
värderingar som styr handlingar
och vilken mening människan
tillskriver handlingar och upplevelser.
I en kinesisk kontext är det
familjen som står för den traditionella och patientnära vården medan den professionella
vårdaren är fokuserad på den
yrkesmässiga skickligheten i sitt
arbete. Familjen bär patientens
lidande tills patienten anses beredd att själv axla det, vilket gör
den kinesiska patienten tillbakadragen och passiv medan de
anhöriga är aktiva i allt beslutsfattande som berör patienten.
Människans uttryck för och
tolkning av lidande införlivar
kulturella mönster, värderingar
och trosföreställningar som
finns i samhället. Vården som
ges är också den präglad av kulturen, den traditionella vården
i högre grad än den professionella. I avhandlingen beskrivs
det fysiska, mentala och andliga
lidandet bland patienter och
anhöriga. Speciellt lyfts det lidande som förorsakas av sociala
omständigheter fram av vårdarna och det beskrivs som det svåraste att möta eftersom vårdaren
står hjälplös inför det.
Studien visar att kulturen
skapar en kontext inom vilken
patienten, familjen och vårdaren
möts och de värderingar och
trosföreställningar som berör
lidande och vård, som alla parter i en vårdrelation bär med
sig, påverkar skeenden i vården.

Studien visar också vikten av
att känna till de värderingar och
trosföreställningar som styr vårt
eget handlande likväl som att
förutse och förstå motpartens
förväntningar och handlande.
De resultat som erhållits i
studien pekar på viktiga områden även i vår kultur. Familjens
ställning inom vården, det lidande som förorsakas av sociala
faktorer samt hur kulturella
mönster påverkar en vårdrelation är alla teman som med fördel kunde granskas ur ett vårdvetenskapligt perspektiv.”

NYA PUBLIKATIONER
På Åbo Akademis förlag har
utkommit:
Marander-Eklund, Lena,
Strandén, Sofie och Holm, Nils
G. (red.): Folkliga föreställningar
och folklig religiositet. Festskrift
till professor Ulrika Wolf-Knuts.
- Diss.: Åbo Akademi University.ISBN 978-951-765-380-0,
ISBN 978-951-765-381-7 (digital),
236 s. 28,00 €.
Mikkonen, Juha: Luther and
Calvin on Paul´s Epistle to the
Galatians. An Analysis and Comparison of Substantial Concepts
in Luther´s 1531/35 and Calvin´s
1546/48 Commentaries on Galatians.
- Diss.: Åbo Akademi University. ISBN 978-951-765-404-3,
ISBN 978-951-765-405-0 (digital),
308 s. 26,00 €.
Olausson, Pär M.: Autonomy
and Islands. A Global Study of
the Factors that Determine Island Autonomy.
- Diss.: Åbo Akademi University. ISBN 978-951-765-406-7,
978-951-765-406-7 (digital), 275 s.
25,00 €.
Distribution och försäljning: Oy
Tibo-Trading Ab, PB 33, 21601
Pargas, tfn (02) 454 9200, fax
(02) 454 9220, e-post: tibo@tibo.fi,
www.tibo.net.
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EXAMINA
Examina avlagda under tiden
19.11.2007–20.12.2007

HF
Filosofie magisterexamen
har inom humanistiska fakulteten avlagts av Karin Abbor,
Kronoby (Kronoby gymnasium),
Pamela Andersson, Ingå (Virkby
gymnasium), Anette Antell,
Korsholm (Korsholms gymnasium), Agnieszka Bitner-Szurawitzki, Åbo (utländsk skola), Monica Borg-Sunabacka, Jakobstad
(Jakobstads samlyceum), Lena
Dahlberg, Åbo (Ekenäs gymnasium), Anna Eklund, Åbo (Katedralskolan i Åbo), Anna Eklund,
Mariehamn (Ålands lyceum),
Emmi-Lotta Fagerlund, Vasa
(Vasa övningsskola), Michaela
Forsén, Åbo (Kronoby gymnasium), Anna Fredriksson, Kronoby
(Kronoby gymnasium), Ellinor
Granholm, Vasa (Vörå samgymnasium), Lars Jakobsson,
Helsingfors (Svenska normallyceum), Maria Johansson, Pargas
(Pargas svenska gymnasium),
Mikaela Lostedt, Åbo (Gymnasiet Lärkan), Ulrika Nyman, Åbo
(Hangö gymnasium), Melker
Rejström, Åbo (Karis–Billnäs
gymnasium), Karin Torp, Pedersöre (Pedersöre gymnasium).
Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper har avlagts
av Maria Hokkinen, Åbo (Puolalanmäen lukio), Minna Kovanen,
Dragsfjärd (Kimitoöns gymnasium), Vera Nygård, Pedersöre
(Pedersöre gymnasium), Sami
Siekkinen, Nykarleby (Topeliusgymnasiet i Nykarleby), Emma
Soukka, Vasa (Mattlidens gymnasium).
Psykologie magisterexamen
har avlagts av Ada Johansson,
Åbo (Pargas svenska gymnasium).

MNF
Filosofie doktorsexamen har
inom matematisk-naturveten-
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skapliga fakulteten avlagts av
Josefin Backman, Åbo (KarisBillnäs gymnasium), Malgorzata
Bobrowska-Hägerstrand, Åbo
(utländsk skola), Agnieszka
Pawlowicz, Polen (utländsk
skola), Mattias Roslund, Åbo (Jakobstads gymnasium).
Filosofie licentiatexamen
har avlagts av Janne Puputti, Åbo
(Linikkalan lukio).
Filosofie magisterexamen
har avlagts av Catharina Alam,
Rusko (Katedralskolan i Åbo),
Tanja Korsbäck, Kristinestad
(Kristinestads gymnasium), Peter Rönnberg, Åbo (Katedralskolan i Åbo), Matias Scheinin, Åbo
(Luostarivuoren lukio), Britt-Marie Selenius, Helsingfors (Helsinge gymnasium), Robert Yates,
Åbo (Ekenäs gymnasium).
Farmaceutexamen har avlagts av Michaela Andtsjö, Korsnäs, Mia Borg, Borgå (Borgå
gymnasium), Kirsti Henriksson,
St Karins (Tekniska högskolan),
Sirpa Holm, Åbo (Kastun lukio),
Yvonne Kulp, Vörå-Maxmo (Vasa
svenska aftonläroverk), AnnLouise Nedergård, Vasa (Vasa
övningsskola), Agneta Nyberg,
Vasa, Sigrid Randla, Nådendal
(utländsk skola), Marina Snickars, Malax (Korsholms gymnasium), Nina Sundberg, Nykarleby
(Vörå samgymnasium).

ESF
Politices magisterexamen
har inom ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten avlagts
av John Forsman, Åbo (Ekenäs
gymnasium), Annika Forstén,
Kyrkslätt (Kyrkslätts gymnasium), Minna Johansson, Helsingfors (Ekenäs gymnasium),
Linda Kaseva, Åbo (Närpes gymnasium), Maria Kronqvist-Berg,
Korsnäs (Gymnasiet i Petalax),
Krista Orama, Sibbo (Brändö
gymnasium), Johanna Sandberg,
Helsingfors (Gymnasiet Svenska
Normallyceum), Annicka Weckström, Esbo (Gymnasiet Gran-

kulla Samskola), Maria Westerholm, Hangö (Hangö gymnasium), Elina Vismanen, Helsingfors (Martinlaakson lukio).
Politices kandidatexamen
har avlagts av Juni Grönholm,
Helsingfors (Gymnasiet Lärkan).
Rättsnotarieexamen har avlagts av Magnus Huhta, Kronoby
(Kronoby gymnasium).
Ekonomie magisterexamen
har avlagts av Katariina Hiekko,
Esbo (Mattlidens gymnasium),
Diana Holmström, Ingå (KarisBillnäs gymnasium), Elina Latvakangas, Åbo (Katedralskolan i
Åbo), Lotta Lindqvist, Åbo (Katedralskolan i Åbo), Annika Melen,
Sibbo (Sibbo gymnasium), Bea
Tuomi, Åbo (Gymnasiet Lärkan),
Mia Ylikoski, Jakobstad (Jakobstads gymnasium).
Ekonomie kandidatexamen
har avlagts av Pontus Blomqvist,
Åbo (Jakobstads gymnasium),
Thomas Jansson, Åbo (Karleby
svenska gymnasium), Carina
Nilsson, Karleby (Nykarleby
gymnasium), Kennet Nyman,
Pedersöre (Pedersöre gymnasium).

TkF
Teknologie doktorsexamen
har inom tekniska fakulteten
avlagts av Jukka Heinonen, Åbo
(Ekenäs gymnasium), Ville Saarimaa, Lundo (Liedon lukio),
Jarmo Söderman, Åbo (Turun
normaalilyseo).
Filosofie doktorsexamen har
avlagts av Dubravka Ilic, utlandet
(utländsk skola).
Filosofie magisterexamen
har avlagts av Zoltán Bicskei,
Åbo (utländsk skola), Marcus
Hägert, Åbo (Ekenäs gymnasium), Johan Ånäs, Åbo (Vörå
samgymnasium).
Diplomingenjörsexamen har
avlagts av Anne Marie Agnisbäck, Åbo (Vasa övningsskola),
Thomas Andersson, St Karins
(Katedralskolan i Åbo), Lotta
Bergman, Åbo (Kristiinankau-

pungin lukio), Thomas Gros,
Korsholm (Korsholms gymnasium), Kristian Gunnelius, Åbo
(Pargas svenska gymnasium),
Annika Hiltunen, Åbo (Kotka
svenska samskola gymnasiet),
Sari Hyvärinen, Reso (Viitasaaren lukio), Henry Lönnbäck,
Hangö (Hangö gymnasium),
Ville Mykrä, Åbo (Nousiaisten
lukio), Jonas Olme, Kristinestad
(Kristinestads gymnasium),
Sharat Pathi, Indien (utländsk
skola), Stefan Rosing, Åbo (Katedralskolan i Åbo), Serap Sahin,
Turkiet (utländsk skola), Stefan
Slotte, Jakobstad (Jakobstads
gymnasium), Timo Suominen,
Åbo (Nokian lukio), Carl-Mikael
Wiklund, Vasa (Vasa övningsskola).
Ekonomie magisterexamen
har avlagts av Ruxandra Gabriela
Atanasiu, Rumänien (utländsk
skola), Johan Liitiäinen, Borgå
(Borgå handelsläroverk), Mathias Strand, Närpes (Närpes
gymnasium), Dan Söderlund,
Ekenäs (Ekenäs gymnasium),
Niklas Wingren, Karleby (Karleby svenska gymnasium).

TF
Teologie doktorsexamen
har inom teologiska fakulteten avlagts av Jaakko Lounela,
Uleåborg (Helsingin yhteislyseon
lukio), Juha Mikkonen, Halikko
(Toivonlinnan yhteiskoulu), Helena Rönnberg, Åbo (Mattlidens
gymnasium), Yvonne Terlinden,
Karis (Mattlidens gymnasium).
Teologie licentiatexamen
har avlagts av Mats Lindgård,
Borgå (Gymnasiet Grankulla
samskola).
Teologie magisterexamen
har avlagts av Greger Englund,
Kronoby (Pedersöre gymnasium), David Grönlund, Vasa
(Topeliusgymnasiet i Nykarleby),
Harry Holmberg, Nykarleby
(Vasa svenska hälsovårdsanstalt), Heidi Lindström, Vasa
(Ekenäs gymnasium), Mia

Mattsson, Jakobstad (Jakobstads
gymnasium), Karin Nygård, Pedersöre (utländsk skola), Fredrik
Portin, Pedersöre (Pedersöre
gymnasium).
Teologie kandidatexamen
har avlagts av David Grönlund, Vasa (Topeliusgymnasiet
i Nykarleby), Harry Holmberg,
Nykarleby (Vasa svenska hälsovårdsanstalt), Fredrik Portin, Pedersöre (Pedersöre gymnasium).

PF
Pedagogie doktorsexamen
har inom pedagogiska fakulteten
avlagts av Eva Ahlskog-Björkman, Vasa (dispens av kansler),
Heidi Harju-Luukkainen, Helsingfors (Ounasvaaran lukio),
Torbjörn Sandén, Vasa (Vasa övningsskola).
Pedagogie magisterexamen
har avlagts av Erika Ahlgren,
Korsholm (Pargas svenska gymnasium), Kalle Andersson, Borgå
(Lovisa gymnasium), Merja
Heinonen, Åbo (Katedralskolan i
Åbo), Maria Hofman, Vasa (Vasa
svenska aftonläroverk), Heidi
Holmberg, Vörå-Maxmo (Vörå
samgymnasium), Tommy Höglund, Sund (Pedersöre gymnasium), Pia Knuts, Vasa (Korsholms
gymnasium), Marina Kronman,
Kristinestad (Kristinestads gymnasium), Christopher Machele,
Tanzania (utländsk skola), Nina
Nyman, Jakobstad (Jakobstads
gymnasium), Micaela Nyståhl,
Korsnäs (Gymnasiet i Petalax), Lillu Sandström-Viitala,
Helsingfors (utländsk skola),
Ann-Sofi Storbjörk, Kronoby
(Kronoby gymnasium), MarjaLeena Södergård, Vörå-Maxmo
(Gamlakarleby svenska gymnasium), Jonna Tonberg, Jakobstad
(Jakobstads gymnasium), Sabina
Öhman, Helsingfors (Kristinestads gymnasium).
Pedagogie kandidatexamen
har avlagts av Jyrgen Wiklund,
Karleby (Karleby svenska gymnasium), Jessica Åhman, Kors-

holm (Gymnasiet Grankulla
samskola).
Fristående pedagogiska
studier för lärare vid yrkesläroanstalter har fullgjorts av
Susanna Finskas, Korsholm,
Andreas Gammelgård, Oravais,
Carina Granholm, Pedersöre,
Nina Karls-Nygård, Oravais
(Vörå samgymnasium), Anders
Lind, Jakobstad, Anna-Karin
Lärka, Korsholm (Närpes gymnasium), Ann-Sofie Martin,
Korsholm, Thérése Meriheinä,
Lovisa, Marina Nyman, Vasa,
Sofia Renlund, Jakobstad (Jakobstads gymnasium), Maria Sivén,
Borgå (Mattlidens gymnasium),
Anna-Stina Werner, Ekenäs, Kim
Westerlund, Vasa.

SVF
Doktorsexamen i hälsovetenskaper har inom samhällsoch vårdvetenskapliga fakulteten
avlagts av Gudrun Rudolfsson,
Sverige (utländsk skola).
Licentiatexamen i hälsovetenskaper har avlagts av Marianne Tast, Helsingfors (Gamla
Karleby svenska samlyceum).
Magisterexamen i hälsovetenskaper har avlagts av AnnaLena Holmqvist, Vasa (Svenska
yrkesinstitutet), Katarina Holmström, Lovisa (Lovisa gymnasium), Tuula Korhonen, Esbo
(Helsinge gymnasium), Jennifer
Ljungqvist, Helsingfors (Brändö gymnasium), Annika von
Schantz, Esbo (Munksnäs svenska samskola), Anne Öhman, Esbo
(Kimito samgymnasium).
Politices magisterexamen
har avlagts av Jenny Haglund,
Vasa (Svenska yrkesinstitutet),
Sonja Jungar-Irjala, Jakobstad
(Jakobstads gymnasium), Magnus Lindholm, Vasa (Svenska
social- och kommunalhögskolan), Kenneth Nordberg, Malax
(Gymnasiet i Petalax), Johanna
Sandkvist, Korsholm (Korsholms
gymnasium), Ann-Sofie Udd,
Vasa (Gymnasiet i Petalax).
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PERSONALSPALTEN

Uppdrag förändring
Förberedelserna för att etablera servicecentret för universitetens
ekonomi- och personalförvaltning pågår för fullt. Som bekant är Åbo
Akademi tillsammans med universiteten i Vasa och Joensuu pilotuniversitet, som från och med hösten 2008 överför delar av ekonomi- och
personalförvaltningen till centret i Vasa.
Efter att processerna för de funktioner som överförs till centret
ingående beskrivits år 2007 håller man nu på med detaljplanering av
arbetsfördelningen mellan universiteten och centret och hur de vid
universiteten kvarblivande arbetsuppgifterna skall skötas för att garantera samspelet mellan de två aktörerna.
Vid förvaltningsämbetet berör servicecenterprojektet direkt flera
personer vars arbetsuppgifter dels försvinner, dels förändras. Undervisningsministeriet har fastslagit de personalpolitiska principer som
skall tillämpas vid universiteten i syfte att trygga personalens ställning vid organisationsförändringar. Det personalpolitiska målet är att
såväl servicecentret som universiteten har en kunnig, motiverad och
välmående personal som sköter meningsfulla uppgifter.
Servicecenterprojektet förutsätter att akademin gör upp en plan för
hur organisationsförändringarna skall genomföras och vilka stödåtgärder som detta ger upphov till. Det är emellertid inte endast servicecentret, som medför förändringar. ÅA:s förvaltningsstruktur skall
förnyas, arbetsfördelningen mellan olika enheter ses över och arbetsformer reformeras. Denna process innebär att långt fler än endast
ekonomi- och personalförvaltningen involveras i förändringarna, som
följaktligen avspeglas på alla nivåer i förvaltningen.
Förändringsplanen vid ÅA benämns ”Uppdrag förändring” och löper över åren 2007–2010. Syftet med planen är att förbereda och stöda
de personalgrupper som i första hand berörs av omorganiseringarna.
Samtidigt tar planen även i beaktande förändringar som uppkommer
i samband med annat internt förändringsarbete och involverar därför
en stor del av den administrativa personalen vid ÅA. Som ett första
led i processen genomförs i januari 2008 en kompetenskartläggning
bland byrå- och avdelningssekreterarna vid fakulteterna och förvaltningsämbetet. Avsikten är att kartlägga den kompetens som för tillfället finns inom den aktuella yrkesgruppen. Kartläggningen kommer
att ligga till grund för de personliga arbetsplaner som uppgörs för den
personal vars arbetsuppgifter helt eller delvis förändras. Resultaten
kommer också att vara till nytta vid personalplanering och vid planering av personalutbildning.
Det har vid ÅA tillsatts en referensgrupp med uppgift är att behandla förändringsplanens innehåll, ta initiativ till aktiviteter och
följa upp verksamheten. Gruppen kommer också att fungera som ett
diskussionsforum för de personalpolitiska åtgärderna som med anledning av servicecenterprojektet vidtas vid akademin. Även andra frågor som berör personalens ställning vid genomförande av andra samtidiga förvaltningsförändringar kommer att behandlas inom referensgruppen. Ordförande för gruppen är personalchef Margita Vainio
och sekreterare projektkoordinator Malin Siimes. Referensgruppens
mandattid är 15.1–31.12.2008.
Närmare information om förändringsplanen och de aktiviteter som
ingår i planen ges av Malin Siimes. Planen kommer även att läggas ut
på webben under www.abo.fi/personal/.

ANNA-STINA NYBY
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FUTSAL Allmänna träningar i
Caribia torsdagar kl. 15.00–16.00.
OBS! Inhiberat 31.1, 7.2, 28.2, 27.3
samt 1.5.
JAZZDANS Söndagar kl. 16.00–
17.00 i Sport Henrik, Henriksgatan 4. Deltagaravgift 2 euro/gång,
tiogångerskortet kostar 15 euro.
VATTENGYMNASTIK I Åbo
simhall onsdagar kl. 20.45–21.30.
Deltagaravgift: 2 euro/gång.
BORDTENNIS (Isaskar) Turneringen kör igång i februari.
Anmälningar senast den 1 februari kl. 15.00 till idrottskansliet. Fyramannalag, både dam-,
mixed- och herrturnering. Varje
match består av en dubbel och två
singlar.
NIA På Kåren torsdagar kl.
7.45–9.00. Deltagaravgift: 2 euro/
gång, tiogångerskortet kostar 15
euro.

Medivire
blir Terveystalo
Det nya namnet på Medivire fr.o.m.
1.1.2008 är Terveystalo, Työterveys
Turku DataCity. Adressen är Lemminkäinengatan 14–18 B 20520 Åbo .
Tfn: tillsvidare samma som förut.
E-post: efternamn.förnamn@terveystalo.fi (de gamla adresserna fungerar
ännu en tid). En god fortsättning på
det nya året önskar Terveystalo, Työterveys Turku DataCity!

Uthyres
2 r + kv, 38,5 m2, perfekt läge vid Tranebrunnsplan 4 i Åbo f.o.m. 1.2.2008. Fjärde
våningen, fin utsikt, ingen störande trafik,
centralt läge nära ÅA och TY. Hyra 490 €/
mån. + v. + el. Ring 040-066 5656.
Ljus och rymlig gavellägenhet mot Kuppis lekpark, 4 rum + kök + bastu, öppen
spis, 110 m2, uthyres fr.o.m. 1.4.2008.
Hyra 1 100 €/mån. Nära ÅA, TY, till Kuppis
station 500 m. Ring 040-553 6785.

Forskningsunderstöd
Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut lediganslår 230 000 € att fortlöpande
sökas under år 2008 av i första hand forskare med anknytning till Åbo Akademi:
1. Reseunderstöd för forskning och kongresser. Ansökan om reseunderstöd för
kongress bör i regel insändas tre månader innan kongressen hålls. Kostnadskalkyl från resebyrå eller internet bör bifogas. Forskarstuderande bör även bifoga
rekommendation från handledaren
2. Understöd för materialanskaffning
3. Understöd för forskarbesök
4. Understöd för att anordna symposier, seminarier, kongresser.
Ansökningarna riktas till styrelsen för Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut
och inlämnas till institutets kansli, adress Biskopsgatan 13, 20500 Åbo. Ansökningsblanketter erhålls från: 1) Forskningsinstitutets hemsida, http://www.abo.fi/stiftelsen/
forskning/ 2) Åbo Akademi, Strandgatan 2, 65100 Vasa, tfn (06) 3247 111 (kl. 8–16).
Närmare uppgifter om forskningsunderstöden ges av Yrsa Blessing-Sundström tfn
(02) 275 2413, yblessin@abo.fi och av institutets sekreterare Martina Björklund tfn
(02) 215 4759.

Stipendier för doktorsstudiernas
slutskede 2008
Ur medel som Stiftelsen för Åbo Akademi har beviljat för detta ändamål ledigförklaras
stipendier för doktorsstudiernas slutskede. Stipendierna är avsedda för personer som
inom kort kommer att avlägga doktorsexamen vid Åbo Akademi men som behöver ett
kortvarigt stöd för att slutföra avhandlingsarbetet.
Stipendiebeloppet uppgår till 1 400 euro per månad och stipendium utges i regel
för tre månader. Stipendiet förutsätter närvaroanmälan och tjänstledighet samt avser
innevarande kalender- eller läsår. Till ansökan fogas en redogörelse över hur långt
arbetet med avhandlingen har framskridit. Handledarens utlåtande som bekräftar redogörelsen sänds direkt till rektor.
Ansökningstiden är fortlöpande. Ansökan görs på akademins allmänna blankett
för forskarstipendier, allmänna understöd eller resebidrag, som finns på webben. Frågor om stipendierna kan riktas till byråchef Johan Nikula, e-postadress studiebyrachef@abo.fi, tfn (02) 215 4741.

TeliaSonera Finland
Oyj:n tutkimus- ja koulutussäätiö jakaa apurahoja
TeliaSonera Finland Oyj:n tutkimus- ja koulutussäätiön tarkoituksena on televiestinnän teknillistieteellisen ja teknillistaloudellisen tutkimuksen ja julkaisutoiminnan tukeminen sekä alan opetustoiminnan tukeminen ja edistäminen.
Vuonna 2008 säätiö jakaa hakemusten perusteella apurahoja jatko-opintoja, tutkimustyötä ja tieteellistä julkaisutoimintaa varten yhteensä enintään 40.000 euroa.
Hakemukselle on eduksi, jos se liittyy toimialan rakenteellisiin muutoksiin, palveluinnovaatioihin tai liiketoiminnallisten edellytysten tarkasteluun.
Apurahojen hakeminen: Apurahahakemukset laaditaan sitä varten tarkoitetulle
hakemus-lomakkeelle, josta ilmenevät myös hakemuksessa vaadittavat tiedot ja liitteet. Lomakkeita saa osoitteesta: irene.merilahti@teliasonera.com, Irene Merilahti,
puh. 020 401, fax 02040 54055.
Hakemusten tulee olla säätiöllä 31.1.2008 klo 16.00 mennessä osoitteella TeliaSonera Finland Oyj:n tutkimus- ja koulutussäätiö, Irene Merilahti, (Teollisuuskatu
15), PL 106, 00051 SONERA. Apurahoista päätetään helmikuussa 2008. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan kirjeitse apurahan saajille. Lähempiä tietoja apurahoista antaa säätiön toiminnanjohtaja Martin Mäklin, martin.maklin@teliasonera.com,
puh. 020 401. TeliaSonera Finland Oyj:n tutkimus- ja koulutussäätiön hallitus.

Palkinnot nuorille
väitelleille tutkijoille
Suomalainen tiedeakatemia jakaa
yhteensä neljä 5 000 euron suuruista
palkintoa vuonna 2007 väitelleille nuorille tutkijoille. Perusteltuja ehdotuksia
palkinnon saajiksi pyydetään väitöskirjojen ohjaajilta tai heidän laitoksiltaan. Palkintoperusteluissa tulee olla
myös lyhyt selostus lähiajan tutkimussuunnitelmista.
Ehdotukset, joihin liitetään CV, julkaisuluettelo ja kopio vastaväittäjän
lausunnosta, on osoitettava Suomalaisen Tiedeakatemian hallitukselle ja
niiden tulee olla perillä viimeistään 5.
helmikuuta 2008 osoitteessa Suomalainen Tiedeakatemia, Mariankatu 5,
00170 Helsinki.
Ehdotukset laaditaan lomakkeelle, joka on Tiedeakatemian kotisivulla
osoitteessa www.acadsci.fi (Palkinnot
nuorille väitelleille tutkijoille). Lisätietoja Tiedeakatemian toimistosta puh
(09) 636 800, sähköposti acadsci@
acadsci.fi tai allekirjoittaneelta sähköposti matti.saarnisto@acadsci.fi.

Core-ohjelman
yhteishaku
Suomen Akatemia ja Japan Society
for the Promotion of Science (JSPS)
ovat avanneet suomalais-japanilaisen
kahdenvälisen Core-ohjelman haun
jokapaikan tietotekniikka-aihealueelta.
Haun yksityiskohdat ja aihealueen tarkempi määritelmä löytyvät Akatemian
kotisivuilta (linkki alla).
Suomalainen
osapuoli
toimittaa hakemuksen liitteineen Suomen
Akatemiaan ja japanilainen oman
organisaationsa kautta JSPS:ään,
tutkimussuunnitelman tulee olla yhteinen. Hakuaika päättyy 29.2.2008.
Vuonna 2008 on suunniteltu rahoitettavaksi enintään neljä kaksivuotista
yhteishanketta. Ohjelman tavoitteena
on tukea pitkäjänteistä systemaattista
tutkimushankeyhteistyötä sekä tutkimusyhteistyöverkostojen syntymistä
ja vahvistumista Suomen ja Japanin
välillä. Tässä haussa rahoitettavat tutkimushankkeet voidaan liittää osaksi
käynnistyvää MOTIVE-tutkimusohjelmaa. Lisätiedot: Anna Kalliomäki, puh
(09) 7748 8236, s-posti: anna.kalliomaki@aka.fi, Aki Salo, puh (09) 7748
8244, s-posti: aki.salo@aka.fi, www.
aka.fi/fi/tutkijalle/Nyt-haettavana/
tai
www.jsps.go.jp/english/index.html.
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Upprop

:HOOEHLQJ LQWKH,QIRUPDWLRQ 6RFLHW\ :,6 
ದ 3URPRWLQJ +HDOWK LQ8UEDQ /LYLQJ

Zacharias Topelius brev
och manuskript

$XJXVWದ7XUNX)LQODQG

&$//)253$3(56
,1752'8&7,21
:HOOEHLQJLQWKH,QIRUPDWLRQ6RFLHW\ :,6 LVWKHVHFRQGFRQIHUHQFHLQLWVVHULHVDIWHUWKHLQDXJXUDO
HYHQW7KHFRQIHUHQFHFUHDWHVDPXOWLGLVFLSOLQDU\IRUXPIRUH[FKDQJLQJUHVHDUFKUHVXOWVDQGLGHDVDWWKH
LQWHUVHFWLRQEHWZHHQKHDOWKXUEDQOLYLQJDQGLQIRUPDWLRQVRFLHW\5HVHDUFKHUVDVZHOODVSUDFWLWLRQHUVDQG
DXWKRULWLHVLQWKHUHODWHGDUHDVDUHLQYLWHGWRSDUWLFLSDWH6WXG\GLVFLSOLQHVWRXFKHGXSRQDUHDPRQJRWKHUV
PHGLFLQHDQGSXEOLFKHDOWKLQIRUPDWLRQV\VWHPVRUJDQL]DWLRQVDQGJRYHUQDQFHIXWXUHVVWXGLHVFLW\SODQQLQJDQG
VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW
&21)(5(1&(7+(0(6
ವ H+HDOWK
ವ 6XVWDLQDEOHGHYHORSPHQWDQGXUEDQSODQQLQJIRUKHDOWK
ವ 0HDVXULQJDQGGRFXPHQWLQJKHDOWKDQGZHOOEHLQJ
ವ (PSRZHULQJFLWL]HQVIRUKHDOWK\OLYLQJDQGHTXDORSSRUWXQLWLHV
ವ *RYHUQDQFHVWUXFWXUHVIRUKHDOWKDQGZHOOEHLQJ
&$//)253$3(56
3DSHUVDUHSUHVHQWHGLQWZRWUDFNVVFLHQWLILFUHVHDUFKDQGSUDFWLFHRULHQWHGFDVHV7KHZRUGFRXQWRIVXEPLWWHG
DEVWUDFWVVKRXOGQRWH[FHHGZRUGV3DUWLFLSDQWVDUHRIIHUHGWKHRSSRUWXQLW\WRSXEOLVKWKHLUILQDOSDSHUVLQWKH
FRQIHUHQFHSURFHHGLQJV7KHILQDOSDSHUVDUHH[SHFWHGWREHDURXQGZRUGV3OHDVHVXEPLW\RXUDEVWUDFW
WKURXJKWKHOLQN DFWLYHIURP LQWKHFRQIHUHQFHZHESDJHZZZZLVIL
,03257$17'$7(6
'HDGOLQHIRUDEVWUDFWV

1RWLILFDWLRQRIDFFHSWDQFH

)LQDOYHUVLRQVDQGDXWKRUUHJLVWUDWLRQ 
&21)(5(1&()((6
)XOOIHHIRUSDUWLFLSDQWV 
5HGXFHGIHHIRUVWXGHQWV 
25*$1,=(56
7KHFRQIHUHQFHLVRUJDQL]HGE\WKH%DOWLF5HJLRQ+HDOWK\&LWLHV$VVRFLDWLRQದ :+2&ROODERUDWLQJ&HQWUHIRU
+HDOWK\&LWLHVDQG8UEDQ+HDOWKLQWKH%DOWLF5HJLRQDQG7XUNX6FKRRORI(FRQRPLFVLQFRRSHUDWLRQZLWK
8QLYHUVLW\RI7XUNXER $NDGHPL 8QLYHUVLW\DQGWKH6RFLDO,QVXUDQFH,QVWLWXWLRQRI)LQODQG

ZZZZLVIL

Svenska litteratursällskapet i Finland initierade 2004 publikations- och
forskningsprojektet Zacharias Topelius
Skrifter för utgivningen av en ny, historisk-kritisk och kommenterad utgåva av
tidningsmannen, författaren och professorn Zacharias Topelius (1818–1898)
verk. För att kunna åstadkomma en så
fullständig utgåva som möjligt önskar
vi samarbeta med arkiv, bibliotek och
med allmänheten både i Finland och
i det övriga Norden. Redaktionen vill
med detta upprop rikta sig till alla som
har eller känner till manuskript av eller
om Topelius, brev till respektive från honom, eller annat material eller upplysningar om Topelius som kunde vara till
nytta för projektet. Information av detta
slag riktas till utgåvans redaktion.
Topelius produktivitet är legendarisk. Han var en oerhört flitig skribent
inom i stort sett alla litterära genrer.
Hans kontaktnät var vittförgrenat och
ett stort antal manuskript och brev
finns runtom i Finland och Norden.
Zacharias Topelius Skrifter utges både
i bokform och digitalt. För mer information se www.topelius.fi eller kontakta
redaktionen. Postadress: Svenska
litteratursällskapet i Finland, Zacharias Topelius Skrifter, Riddaregatan 5,
00170 Helsingfors. Projektsekreterare
är Kim Björklund, kim.bjorklund@sls.fi/
+358 (0)9 6187 7555.

Letterstedtska föreningen
utlyser anslag till ansökan under 2008
Letterstedtska föreningens uppgift är att befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna på industrins, vetenskapens och konstens områden. Under 2008 kommer anslag att
utdelas vid två tillfällen, dels under våren, dels under hösten.
Ansökan om anslag inges skriftligen till Letterstedtska föreningens huvudstyrelse, Box 22333, SE–104 22 Stockholm. Ansökan skall insändas före den 15 februari respektive före
den 15 september 2008. Besked om utdelade anslag ges
skriftligen i slutet av maj respektive november månad 2008.
I. Anslag delas i första hand ut till följande ändamål:
– Anordnande av nordiska konferenser och seminarier.
– Gästbesök av forskare från annat nordiskt land.
– Tryckning, översättning eller språkgranskning av publikationer av gemensamt nordiskt intresse.
– Jämförande vetenskapliga studier av företeelser i de
nordiska länderna.
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– Inköp av litteratur eller kontorsutrustning till samnordiska institutioner eller lärosäten med utpräglad nordisk inriktning.
Ansökningsbeloppet bör ligga i intervallet 10 000–50 000
SEK. För närmare anvisningar se www.letterstedtska.org.
II. Under 2008 står sammanlagt 100 000 SEK till förfogande för
främjandet av nordiskt konstnärligt utbyte. Samma ansökningsfrister som ovan d.v.s. före den 15 februari resp. före 15
september 2008. Ansökningar insänds till Letterstedtska föreningens huvudstyrelse, Box 22333, SE–104 22 Stockholm.
III. Enskild person eller enskilda personer kan också ansöka om anslag till studieresor till annat nordiskt land. Det sökta
beloppet bör ligga i intervallet 2 000–10 000 SEK. Ansökningar
av finländska sökanden sänds in före den 15 februari 2008
till: Letterstedtska föreningens finländska avdelning c/o Dag
Lindberg, Lönnrotsgatan 7 B 16, FIN–00120 Helsingfors.

Till Åbo Akademis institutioner, ämnen, forskargrupper och enskilda forskare

Anslag för utbildning, forskning,
och utvecklingsprojekt
kring miljö- och hållbarhetsfrågor
I Åbo Akademis budget för år 2008 anslås, via donationsmedel från Stiftelsen för Åbo
Akademi, särskilda anslag för undervisning, forskning, samt skapande av nätverk
och utvecklingsprojekt kring miljö och hållbar utveckling. En särskild utmaning är att
i enlighet med akademins miljöpolicy införliva begreppet hållbar utveckling i alla utbildningar och att skapa förutsättningar för tvärvetenskaplig utbildning och forskning
kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Akademin avser att inrätta ett tvärvetenskapligt
fakultetsöverskridande (omfattande fem fakulteter; 14 ämnen) magisterprogram kring
miljö och hållbarhet.
Ledningsgruppen för ÅA:s miljöprofilering ber härmed om äskanden från akademins institutioner, ämnen, forskargrupper och enskilda forskare senast 31.1.2008.
Ansökan riktas till: Ledningsgruppen för Åbo Akademis allmänna miljöprofilering,
miljökoordinator Ea Blomqvist, Åbo Akademi/FC, Fabriksgatan 2 G, 20500 Åbo. Förutom skriftlig version till adress ovan sändes ansökan jämte bilagor även per e-post
till: ea.blomqvist@abo.fi.
Vid fördelningen prioriteras äskanden för:
– undervisning inom tvärvetenskapliga helheter och nya, helst engelskspråkiga,
kurser som stöder det planerade tvärvetenskapliga magisterprogrammet
– kompetensuppbyggnad kring nya forsknings- och undervisningsområden samt
samarbets- och utvecklingsprojekt som berör miljö och hållbar utveckling
– ett särskilt tolv månaders doktorandstipendium som kan knytas till det pågående tvärvetenskapliga forskningsprojektet INTERARC (projektledare: Marko Joas,
Tage Kurtén och Erik Bonsdorff) – särskild ansökan med kort forskningsplan,
studieplan och CV
– 1–2 doktorandstipendier inom miljö och hållbar utveckling á max. 6 månader
– särskild ansökan med kort forskningsplan, studieplan och CV.
Därtill beaktas följande allmänna kriterier: problembaserade inlärningsmetoder, större helheter samt samarbete och samordning mellan olika ämnen och forskargrupper.
Äskanden för nya kurser som kan ingå i det planerade tvärvetenskapliga magisterprogrammet bör diskuteras med programmets styrgrupp (Björn Vikström, tfn 040-560
7987 eller Ea Blomqvist, tfn 040-542 8285). Äskanden för kurser som kan ingå i den
tvärvetenskapliga studiehelheten/biämnet Miljökunskap bör diskuteras med studiehelhetens koordinator Sinikka Suomalainen, FC/ÅA, tfn (02) 215 4870. Ansökan om
tolv månaders stipendium bör diskuteras med projektledningen (Marko Joas, tfn (02)
215 4561).
Enskilda konferensresor, apparatur och annan utrustning finansieras inte ur dessa
anslag. Ledningsgruppens förslag till anslagsfördelning godkänns av Förvaltningsämbetet på föredragning av miljökoordinatorn.

Meddelanden från Åbo Akademi
ges ut av Åbo Akademi. Tidningen utkommer under terminerna varannan fredag och
sänds till huvuddelen av akademins anställda samt bl.a. till
massmedia, till universitet och
högskolor i Norden, till kommuner, bibliotek och gymnasier i
Svenskfinland, till medlemmar
i Akademiföreningen Åbo Akademiker r.f. och till vissa personer verksamma inom politik,
förvaltning och näringsliv.

R EDA K T I O N
Peter Sandström,
chefredaktör (tjänstledig)
Michael Karlsson,
chefredaktör
tfn (02) 215 4715
e-post: michael.karlsson@abo.fi
Helene Holmström,
redaktör
tfn (02) 215 4693
e-post: helene.holmstrom@abo.fi
R EDA K TÖ R I VA S A
Ari Nykvist
tfn (06) 324 7452
e-post: ari.nykvist@abo.fi
A D R E SS
Åbo Akademi,
Domkyrkotorget 3,
20500 Åbo.
Telefax: (02) 251 7553
E- P O S T
meddelanden@abo.fi
WWW
www.abo.fi/meddelanden

Åbo den 8 januari 2008
Tage Kurtén
ledningsgruppens ordförande
Tilläggsuppgifter erhålls via miljökoordinator Ea Blomqvist, tfn 040-542 8285.

Stipendier
Högskolestiftelsen i Österbotten lediganslår stipendier ur Ann-Mari Finniläs fond att
sökas av forskare och studerande vid Åbo Akademi, Vasa. Ansökningshandlingar fås
från http://www.vasa.abo.fi/hogskolestiftelsen. Ansökan som skall vara poststämplad
senast den 15 februari 2008 sänds till adressen: Högskolestiftelsen i Österbotten,
Vasaesplanaden 16, Postbox 448, 65101 Vasa.

A N S VA R I G U TG I VA R E
Informationschef
Thurid Eriksson
tfn (02) 215 4124
e-post: thurid.eriksson@abo.fi
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Åbo Akademi presenteras internationellt
Ett nytt nummer av Åbo Akademi University
News Bulletin har utkommit. Det är ett specialnummer av Meddelanden från Åbo Akademi med
artiklar på engelska.
Tidningen skall marknadsföra akademin internationellt, och kan utdelas till exempel i samband med mässor och konferenser. I tidningen
presenteras bland annat aktuell forskning, magisterprogram och fakta om akademin.
News Bulletin utkom första gången i början av
2007. Mottagandet var positivt och upplagan på
5 000 exemplar gick åt. Tidningen, som trycks helt

i färg, skall enligt planerna utkomma en gång om
året.

Broschyr på både finska och engelska
En annan nyhet är att broschyren med allmän
information om Åbo Akademi, som utkom på
svenska i höstas, nu har översatts och finns att
få på finska och engelska. Också denna 28-sidiga
broschyr är tryckt i färg.
Både Åbo Akademi University News Bulletin
och ÅA-broschyren kan beställas från Teknisk
service, e-post tekserv@abo.fi.

