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Språkstörningar
Den 19–21 oktober arrangerade psykologi- och
logopedienheterna vid Åbo
Akademi och Åbo universitet
en internationell kongress om
neurologiska språkstörningar,
”46th Annual Meeting of the
Academy of Aphasia”.
Hur gick det på kongressen,
Matti Laine, professor i psykologi?
– Det var en lyckad kongress,
vi har fått mycket positiv feedback och det kom lite fler deltagare än vad vi hade väntat
oss. Sammanlagt kom cirka
170 personer från 19 olika
länder, så det var mycket internationellt. Största gruppen,
ungefär 50 personer, kom från
USA, 30 från Finland och 20
från Storbritannien.
– Årsmötena som ordnas för
Academy of Aphasia är bland
de viktigaste i världen då det
handlar om språkstörningar
och deras neurala bas. Det här
var första gången kongressen
organiserades i norra Europa.
Kongresserna brukar ungefär
två gånger av tre ordnas i USA.
– Forskningsmässigt var
kongressen av hög kvalitet. Ett
viktigt tema var funktionella
hjärnavbildningsmetoder och
deras tillämpning i forskningen av språkprocessering. De
kan användas för att undersöka både friska personer och
patienter med hjärnskador,
för att se vilka nätverk i människohjärnan bidrar till språkoch talförmågan.
– Afasi var förstås ett centralt tema. Förutom diagnostik
handlade det om rehabiliteringsmetoder, som man försöker utveckla för afasipatienter
som oftast lider av en skada
i vänstra hjärnhalvan. Men
många andra neurologiska
patienter har också språkproblem, till exempel demenspatienter. –MK
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MinVy ny funktion
på ÅA:s webbsidor
Nya tjänster för personal och studerande
Den nya funktionen MinVy gör
Åbo Akademis webbsidor mera
personliga för ÅA:s personal och
studerande. Då man loggar in till
interna webben på ÅA:s sidor
kommer man åt MinVy genom att
klicka på antingen länken bredvid ”logga ut”-knappen, eller länken i ”verktyg”-menyn.
– Första gången man går in i
MinVy hittar man inte mycket,
eftersom det är upp till varje användare att personligen välja
innehållet, säger webbkoordinator Patrick Eklund.
I MinVy finns tre rutor med olika tjänster. Den första är kopplad
till MinPlan, alltså IT-verktyget
för personliga studieplaner. I rutan i MinVy syns antalet personliga meddelanden som kommit
via MinPlan, och den innehåller
också en länk till MinPlan.
– I det här skedet måste man
ännu logga in skilt till MinPlan,
men det försöker vi ändra på, säger Eklund.

Den andra rutan i MinVy innehåller webblänkar.
– Man får bestämma själv vad
man vill ha för länkar och hur
många. På redigeringssidan finns
några rekommenderade länkar
att välja mellan, men man kan
lägga till alla URL-adresser man
vill, säger Eklund.
I tredje rutan finns RSS-flöden.
RSS är en service som till exempel massmedia och webbloggare
brukar erbjuda. Via RSS-flöden
kan man följa med uppdateringar
på webbsidor.
– Man behöver inte surfa dit
och kolla, man får meddelande
när någonting nytt har kommit.
Det är en bekväm service för till
exempel nyhetssidor. I MinVy
syns de fem senaste uppdateringarna för varje flöde man har valt,
säger Eklund.
Även här får man själv välja
vad man vill ha.
– Men vi har också några rekommenderade länkar, till ex-

Tummen upp för Finsk Tidskrift
Finsk Tidskrift har tilldelats en utmärkelse av Nätverket Språkförsvaret i
Sverige. Diplomet kallas ”Tummen upp” och ges för ett medvetet språkarbete.
FT, som konstateras vara en tidskrift för vitterhet, kultur, ekonomi och
politik, tilldelas diplomet för att ”redaktionen medvetet publicerar forskning
och information inom ämnesområdena på svenska språket. Ämnesområdena
som tidskriften behandlar är givetvis väldigt viktiga, och av den anledningen
är det betydelsefullt att forskning och information publiceras på det språk
som svenskspråkiga forskare, studenter och invånare bäst hanterar och förstår, nämligen på det egna modersmålet.”
I motiveringen heter det vidare: ”Likaledes är viktigt för alla vetenskapsgrenar att utveckla egna fackuttryck och termer på förstaspråken, detta för
att kommunikationen, förståelsen och intresset då ökar människor emellan.
Som erkännande för att Finsk Tidskrift genom sin vetenskapliga utgivning
och sitt adekvata språkval främjar detta, tilldelas tidskriften härmed ett diplom från Nätverket Språkförsvaret i Sverige.”
Finsk Tidskrift utkommer med tio artikelhäften per år, och tar upp frågor
som rör kultur, politik och ekonomi.

– Första gången man går in i
MinVy hittar man inte mycket,
eftersom det är upp till varje
användare att personligen välja
innehållet, säger webbkoordinator
Patrick Eklund.

empel YLE:s sidor och ÅA:s egna
sidor.
MinVy skall utvecklas vidare
vartefter det kommer nya idéer.
– En funktion som kommer att
läggas till i något skede är en ruta
där man ser om man har fått nya

mejl och i så fall hur många. Vi
har också funderat på att göra ett
klotterplank, där man kan lämna
minneslappar åt sig själv. Jag tror
att folk kommer att ha mycket
nytta och nöje av MinVy i framtiden, säger Eklund.

MinVy och andra webbfunktioner presenteras för ÅA:s anställda och studerande i auditorium
Armfelt i Arken i Åbo 31.10 kl. 10,
och i Akademisalen i Academill i
Vasa 3.11 kl. 13.

MICHAEL KARLSSON
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Nuläget med muslimer kartlagt
Ny tvärvetenskaplig bok om islam i Finland
Hur ser islam ut i Finland idag?
En bild av situationen ges i den
nya boken Islam Suomessa. Muslimit arjessa, mediassa ja yhteiskunnassa, som ges ut av förlaget Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Redaktörer är Tuomas Martikainen, Tuula Sakaranaho och
Marko Juntunen, och utöver dem
har också nio andra skribenter
bidragit med texter.
– Vi vill att man då man talar
om islam och islam i Finland skall
ha fakta bakom det man säger. Vi
medger fritt – liksom andra – att
det finns vissa problem kring islam, men den stora saken vi vill
få fram är att muslimernas integration i Finland överlag har gått
bra. Den allmänna bilden av muslimer är alltför kritisk. Den stämmer inte överens med vår verklighet, och det måste vi försöka göra
någonting åt, säger FD Tuomas

Martikainen, som forskar i religionsvetenskap vid Åbo Akademi.
– Det behövs diskussioner mellan människor för att öka förståelsen av att vi är av många slag
och har olika åsikter. Det kommer att komma allt fler muslimer
till Finland i den nära framtiden,
oberoende av den ekonomiska utvecklingen – de flesta av invandrarmuslimerna kommer på grund
av humanitära skäl, inte ekonomiska skäl. Och de är inget som
finländare på något sätt behöver
vara rädda för. Vi borde skapa
en mer realistisk bild av vad som
händer.
Även år 1999 kom en bok, med
vilken man försökte ge en helhetsbild av islam i Finland: Muslimit Suomessa, redigerad av Tuula
Sakaranaho och Heikki Pesonen.
Men mycket har hänt sedan

dess. Antalet muslimer i Finland
har ökat. Ökningen började redan
på 1980-talet, men har blivit mer
markant från 1990-talet framåt.
Idag finns åtminstone 40 000
muslimer i Finland, ett fyrtiotal
moskéer och ett tjugotal islamska
föreningar. Frågor gällande islam
har följaktligen blivit allt mer viktiga runtom i landet.
– Det är en ganska omfattande
infrastruktur som har skapats. I
slutet av 2006 grundades också
förbundet Suomen Islamilainen
Neuvosto, som är ett slags samarbetsorgan för muslimer i Finland.
De ordnar bland annat den första
Islam-Expon i Helsingfors i mitten av november. Det är tecken på
att muslimerna börjar vara mer
utåtriktade, och vill visa varför de
är här och hurdana intressen de
har, säger Martikainen.

Intresset har ökat

Dialog mellan muslimer och forskare
Den 21 oktober ordnades seminariet ”Islam in Finland – Muslims and
Researchers in Dialogue” i Åbo Akademis byggnad Axelia.
Den nya antologin Islam Suomessa. Muslimit arjessa, mediassa ja yhteiskunnassa presenterades av fyra av författarna: politiska historikern
Antero Leitziger, som har skrivit om muslimer i Finland innan 1970,
socialantropologen Minna Säävälä, som har sett på islams betydelse
för invandrare från Kosovo, Karin Creutz-Kämppi, som har granskat vad
finlandssvenska dagstidningar skrivit om islam, och religionsvetaren Tuomas Martikainen, som har gjort en överblick på muslimer i det finländska
samhället idag och som också är en av de tre redaktörerna. Dessutom
berättade fotografen Terhi Hildén om omslagsbilden.
Ahmed Akar från kulturcentret Caisa i Helsingfors kommenterade boken.
– Det är trevligt att märka att människor i Finland vill veta mera om
islam. Boken är intressant, eftersom islam granskas av forskare från olika
områden. Även jag får lära mig sånt som jag inte har tänkt på förr, log Akar.
– Ett viktigt problem som Marko Juntunen lyfter fram är att många av
muslimernas ledare, imamerna, i Europa inte kan de lokala språken. I
Frankrike kan bara 50 procent av alla imamer franska och i London kan 30
procent engelska! Så får det inte vara, för många av andra generationens
muslimer förstår inte vad de säger – för att inte prata om européer överlag.
På eftermiddagen fortsatte seminariet med diskussioner och föreläsningar av bland andra prof. Alex Stepick från Florida International University och Dr. Sean McLoughlin från University of Leeds.
Seminariet ordnades av ÅA i samarbete med Islamiska föreningen i
Åbo. –MK
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Martikainen och Tuula Sakaranaho, som är religionsvetare vid
Helsingfors universitet, började
arbeta med den nya boken i maj
2006. Antropologen Marko Juntunen kom med i ett tidigt skede.
– Vi ville få ihop en antologi om
hur läget med muslimer är i Finland. Det finns en handfull forskare som har intresserat sig för de
här frågorna en längre tid, men
intresset har ökat också hos andra, inom olika vetenskaper. Skribenterna i vår bok har bakgrund i
religionsvetenskap, antropologi,
historia, geografi, juridik, journalistik och sociologi. Det visar ju
att frågorna är aktuella på olika
håll, säger Martikainen.
I Finland finns fyra grupper
av muslimer, som skiljer sig från
varandra i sina livssituationer.
Grupp nummer ett är tatarmuslimerna, som kom till Finland
redan på 1870-talet och är väletablerade sedan länge. Grupp två är
invandrarmuslimer, som är födda
i något annat land och har flyttat
till Finland, antingen som vuxna

eller som barn. Den gruppen är
störst – lite under 30 000 personer
i dagens läge. Grupp nummer tre
är invandrarmuslimernas barn,
som är födda i Finland och går
igenom hela det finländska systemet från början. Antalet är kring
10 000. Den fjärde gruppen består
av vuxna människor, som har
konverterat till islam. Antalet är
ungefär 1 000.
– Muslimer har numera något att göra med frågor som gäller nästan alla samhällssektorer.
Men de flesta muslimerna i Finland är demografiskt sett yngre
än majoritetsbefolkningen, och
därför har de mera att göra med
till exempel dagvården, hälsovården och skolor än med åldringsvård. Det här märks i vår bok. Om
10 eller 20 år kommer frågor som
tas upp att ha mera att göra med
till exempel arbetslivet och äldre
människor, säger Martikainen.
Invandrarna blir allt mer vana
vid det finländska systemet. De
förstår hur det fungerar och tar
initiativ för att få vissa ändringar.
Det sker alltså en ökad samhällelig integration.
– Att initiativtagandet kommer
från människorna själva tycker
jag personligen att är det bästa
i utvecklingen. Muslimerna vill
förbättra vissa saker, och de är
intresserade av dialoger om hur

muslimerna har kommit
som flyktingar och asylsökande till Finland.
Denna bakgrund syns i
deras socioekonomiska
ställning.
– De har det finansiellt svårare än andra,
och bor ofta i områden
där det finns sociala problem. Sedan måste man
säga att det också finns
en viss rasism i det finländska samhället, som
är synlig och förklarar
delvis varför till exempel
arbetslösheten överlag
är hög bland folk med invandrarbakgrund – inte
bara muslimerna, konPå seminariet om islam i Finland 21.10
staterar Martikainen.
intervjuades Tuomas Martikainen bland
– Vissa grupper är lite
annat för TV om den nya boken.
stigmatiserade i Finland.
man kan göra det på bästa möjDet gäller särskilt somalierna,
liga sätt.
som kom hit under den ekonomiska depressionen i början av
Omdebatterade frågor
1990-talet och är den största afriEtt exempel på en problematisk
kanska gruppen i Finland.
sak för muslimer i Finland är gravMångsidig analys
platser. Vissa muslimer vill inte bli
begravna på kristna kyrkogårdar.
Utöver Tuomas Martikainens
– Den kristna kyrkan tar hand
text om muslimer i finländska
om det praktiska i nästa alla besamhället innehåller boken Islam
gravningar i Finland. Det här har
Suomessa artiklar om islamforskvarit ett problem för muslimerna
ningens historia i Finland, islamredan i omkring 20 år, men det
ska grupper som organiserar sig i
kanske löser sig så småningom,
Europa, de få muslimer som kom
tror Martikainen.
till Finland innan 1970, vad islam
En annan omdebatterad sak är
betyder för kvinnor som har flytomskärelse. Det finns finländska
tat från Kosovo till Finland, somamedborgarorganisationer
som
liers boende i huvudstadsregiomotarbetar det, med hänvisning
nen, religionsundervisningen och
till barns rättigheter.
livsåskådning i skolor, relationen
– Omskärelsen av pojkar är
mellan Sharia och finska lagen,
självklar för muslimer, och många
samt en granskning av uppmärkser det som en religiös plikt. Ett
samheten islam får och har fått i
förbud i Finland leder ingenvart,
media. Karin Creutz-Kämppi
det leder bara till nya problem.
har undersökt finlandssvenska
Men om man vill motarbeta pojmedia, och sett närmare på nykars omskärelse, så skall man föra
hetsartiklar och insändare i Huffram sina argument till muslimer.
vudstadsbladet och Vasabladet.
Det är omöjligt att försöka göra
Omslagsbilden i detta numnågot utifrån. Kvinnors omskämer av MfÅA är tagen från bokens
relse är annorlunda på det sättet,
omslag. Fotograf är Terhi Hildén.
att det inte är en praxis som finns
Flickan Leyla är sex år gammal,
överallt. Där finns också inom den
bor i Helsingfors, spelar fotboll
islamska världen ett ganska stort
men vill komma med i ishockeymotstånd, säger Martikainen.
landslaget då hon blir stor, och sikDet största problemet är dock
tar på att bli konstnär som vuxen.
att en stor majoritet av invandrarMICHAEL KARLSSON
MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI
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PER SONA L , HÄ L SA OCH OHÄ L SA

Syns illamåendet utanpå?
Seminarium diskuterade situationen för personal och studenter
Q Ett bra arbetsklimat måste
också ha utrymme att må dåligt.
Anställda och studerande måste
tillåtas visa också denna sida, då
kan vägen till hjälp bli kortare för
den som behöver det.
Detta var några av de saker
som konstaterades när området för personalärenden vid Åbo
Akademi ordnade seminarium
om psykosocial hälsa och ohälsa.
Vad kan vi göra på arbetsplatsen?
Hur ser vi vem som mår dåligt?
Vart ska han eller hon vända sig?
– Antalet anställda som söker
hjälp för mentala problem har
ökat, och mörkertalet är stort. Det
har ändå blivit enklare att söka
hjälp, säger ÅA:s personalchef
Margita Vainio.
Kartläggningar av studerandenas hälsotillstånd överlag och
arbetsplatsundersökningar bland
Åbo Akademis personal brukar
visa att de allra flesta är vid god
hälsa, något som innefattar både
den fysiska och den psykiska dimensionen. Samtidigt finns det
tecken på att de som mår dåligt
mår allt sämre.
– Universitetet är en speciell
plats både för arbete och studier.
Det finns en konstant känsla av
att man måste utvecklas, att man
måste bli något mera. Detta är en
stor utmaning för universitetet
som studie- och arbetsmiljö, säger Margita Vainio.
Vid Åbo Akademi har arbetsplatsklimatet undersökts vartannat år sedan 2003, och i det stora
hela har resultaten tytt på att personalen är rätt nöjd.
– Vi måste komma ihåg att undersökningarna är mycket grova
verktyg, och att man kan se dem
närmast som ett underlag för
fortsatt diskussion, konstaterar
Vainio.
Faktum är att ständiga refor-
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Arbetshandledare Ancha
Kjerulf (t.v.) och studentpsykolog Berit Nummelin deltog
i seminariet om psykosocial
hälsa och ohälsa vid ÅA.
mer och förändringar lätt medför
större arbetsmängd och oro. Då
hänger den psykosociala hälsan
mycket på vilken ork och glädje
man kan finna i arbetet.
– Personer i ledande positioner
är ofta den största riskgruppen.
Långvarig stress leder förr eller
senare till hälsoproblem.

Attityder och kultur
Hur märker vi att en människa i
vår omgivning mår dåligt?
– Det finns inget entydigt svar,
samtidigt brukar många konstatera i efterhand att de har vetat om att en kollega mår dåligt,
säger arbetshandledare Ancha
Kjerulf.
Hon konstaterar att vi lever i
ett land där det kanske inte är
meningen att vi ska se så mycket
av denna typ av problem.
– Vi är vana vid en stark individualisering. Man ska klara sig
själv, man ska inte lägga sig i andras problem. Ändå är jag övertygad om att vi alla kan ana oss till
när nån mår dåligt.
Speciellt mentala problem kan
kännas främmande att bemöta.

– Vi har ofta varken redskap
eller attityder för detta. Okunskapen är stor, säger Kjerulf.
Samtidigt har vi i regel en stark
vilja att vara goda medmänniskor.
Om nån faller och skadar benet
rusar folk till och frågar om hjälp
behövs.
– Men on nån bryter ett ben i
själen står vi handfallna, konstaterar Kjerulf.
– Vi tänker att hjälpen då är
på nån annans ansvar. Detta gäller överlag i Finland, och så har
också depression blivit vår största
folksjukdom.
Ancha Kjerulf efterlyser ett
nytt förhållningssätt som innefattar respekt och en medmänsklig
skyldighet att fråga och tala mera
om varandras mående också på
arbetsplatsen.
– Vi borde samtala med varandra också om sånt som verkligen
betyder nånting.

Depression vanligare
Studenterna lever under allt större press. De flesta klarar sig, men
många behöver hjälp.
– Depression och ångest har

N YA UNI V ER SI T E T SL AGEN

ÅA gav utlåtande
Q Åbo Akademis styrelse gav den 16 oktober sitt utlåtande över utkastet till ny universitetslagstiftning.
Utlåtandet har sänts till undervisningsministeriet av kansler Christoffer Taxell, som i sitt yttrande delvis avviker från styrelsens åsikt, i synnerhet
beträffande valet av rektor.
– Åbo Akademi välkomnar regeringens strävan
att utöka universitetens autonomi samtidigt som
staten fortsättningsvis står fast vid sitt ansvar för finansieringen av verksamheten, säger rektor Jorma
Mattinen i ÅA:s utlåtande.
ÅA konstaterar med tillfredsställelse att lagförslaget beaktar Åbo Akademis särställning och huvudansvar för universitetsutbildningen på svenska.
Styrelsen har dock konstaterat att lagförslaget
innehåller vissa problematiska punkter såsom extern majoritet i styrelsen och att man övergår från
tjänst till arbetsavtal. Åbo Akademis styrelse fann
vägande argument för remissinstansernas önskemål om bibehållen intern majoritet i styrelsen. Styrelsen framhåller även att en eventuell övergång till
arbetsavtal inte får leda till en försämring av personalens arbetsvillkor.
Styrelsen anser att rektor skall väljas av valkollegiet och inte av styrelsen såsom det står i lagförslaget.
Enligt styrelsen förverkligas inte självstyret ifall
undervisningsministeriet även i framtiden kommer
att reglera magisterprogrammen genom statlig förordning. Åbo Akademi föreslår att förordningen om
magisterprogram upphävs.
Utlåtandet i sin helhet är publicerat på ÅA:s
webb.

Öppna frågor
Efter styrelsens behandling har kansler Christoffer
Taxell sänt in utlåtandet till undervisningsministeriet tillsammans med sina egna yttranden om utlå-

blivit vanligare, fler söker hjälp,
säger
studentpsykolog
Berit
Nummelin.
I bakgrunden finns många
faktorer. Studenterna upplever
större krav på framgång, tempot
ökar och stressen växer.
– Enligt undersökningarna är
85 procent av studenterna i Finland vid god hälsa, enligt egen
bedömning. Samtidigt är det klart
att ensamheten har ökat, och att
det börjar finnas en grupp som
egentligen inte har en sån grad

tandet. Taxell konstaterar bl.a. att det är viktigt att
granska frågan om universitetens självstyrelse utgående också från andra aspekter än universitetens
juridiska och organisatoriska struktur.
– Självstyrelse fungerar bara om den självstyrande enheten kan bestämma också innehållet i sin
verksamhet och har rimliga ekonomiska resurser
att bedriva den. Dessa omständigheter är väsentliga
särskilt när det gäller universitetens autonomi, skriver Taxell.
Det är då viktigt att finna svar på två centrala frågeställningar:
– Vilka ekonomiska resurser allokeras genom
samhällets försorg till universiteten och hur kan
de utnyttjas. Vilka möjligheter har universiteten att
skaffa sig ytterligare medel för sin verksamhet?
– Hur tryggar universiteten i praktiken den i
grundlagen avsedda friheten för forskningen och
den högre utbildningen?
I dessa två avseenden lämnar utkastet till ny universitetslagstiftning frågor öppna eller innehåller
otillräckliga förslag, konstaterar kansler Taxell.
– Det är rimligt att staten i samband med den nya
lagstiftningen förbinder sig till att tillskjuta kapital
till universiteten enligt samma grunder som man
gjort när det gäller Aalto-universitetet. Annars
äventyras också grunden för den universitetspolitik
som den nya lagen sägs vara ett uttryck för, säger
Taxell vidare i sitt yttrande.

Vem skall utse rektor?
Han skriver också att det finns skäl att stöda åtgärder som stärker rektors posititon.
– Frågan om vem som utser rektor bör granskas
utgående från vem rektor lägger fram förslag till i
beslut i frågor han inte själv kan avgöra. Det är universitetets styrelse. Mot den bakgrunden är det motiverat att rektor utses av styrelsen snarare än av
valkollegiet, säger Taxell, ett yttrande som alltså
inte stöder styrelsens uttalande.
Universiteten ger sina utlåtanden under hösten
2008 varefter lagförslaget justeras för att behandlas
av riksdagen i början av år 2009. – PS

av självständighet att de lyckas
få grepp om studierna, något som
kan leda till sidoproblem som
brist på sociala kontakter, säger
Berit Nummelin.
– Utmaningen är ju att hitta
dem som inte själva tar kontakt
när de mår dåligt. För de finns,
och de mår allt sämre, säger studentprästen Peter Gustavsson.
Studentkårens socialpolitska
sekreterare Monika Antikainen
konstaterar att en studierådgivningspsykolog kunde behövas, i

synnerhet som antalet studerande med studieovana och motivationsbekymmer tycks öka.
– En studierådgivningspsykolog skulle komplettera de möjligheter till personlig hjälp som en
studerande kan få i studiefrågor
(egenlärare) och vid personliga
problem (studiepsykolog).

PETER SANDSTRÖM
Se också Personalspalten
på sidan 22.
MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI
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Hitmusik och uruppförande
Akademiska Orkestern vid Åbo Akademi firar 80-årsjubileum
Akademiska Orkestern vid Åbo Akademi
(AO) firar 80-årsjubileum med konserter i
Nystad 7.11 och i Åbo 8.11. Samtidigt uppmärksammas att det är 100 år sedan John
Rosas (1908–1984) föddes.
– Vi vill uppmärksamma jubileerna, eftersom AO:s verksamhet bygger på traditioner. Det vore svårt att skapa en orkester
från ingenting, säger Jarl Ahlbeck, som
spelar violin i AO.
På konserterna kommer AO att framföra
Bernhard Henrik Crusells ”Klarinettkonsert nr 2 op 5, f-moll”, Jean Sibelius’ ”Symfoni nr 1 op 39, e-moll” och i Nystad även
”Finlandia”, samt i Åbo Sauli Huhtalas
”Bornholm Dances & Visions”.
Solist i verket av Crusell är klarinettisten
Tuomas Takala. Crusell föddes i Nystad
1775, och Takala, som numera är medlem i
Åbo filharmoniska orkester, kommer också
därifrån.
– Crusells klarinettkonsert är väldigt fin
och också lättillgänglig, den är så att säga
hitmusik. Symfonin av Sibelius är också
trevlig, det finns hopp i den och den fungerar som medicin mot höstdepressioner! Den
är dessutom en utmaning för orkestern, och
sånt behövs, säger Sauli Huhtala, AO:s dirigent.

Rosas hyllas
Huhtalas egen komposition, ”Bornholm
Dances & Visions”, uruppförs på konserten
i Åbo. Kompositionen är tillägnad John Rosas, som hyllning till hans livsverk. Solisten
Arja Kastinen spelar på kantele en medeltida åboländsk melodi, ”Harpans kraft”,
som även Rosas använde i sin komposition
”Åboländsk svit”.
Rosas var t.f. professor i musikvetenskap
vid ÅA under åren 1954–1962 och ordinarie professor 1962–1973. Innan han blev
professor var han timlärare, och i samband
med det dirigent för Akademiska Orkestern
från 1937 fram till 1954, då Gottfrid Gräsbeck tog över. Rosas var också med och
grundade kören Brahe Djäknar 1937 och
var dirigent fram till 1955. Dessutom var
han komponist.
– John Rosas forskade i folkmelodier från
Nagu, och skrev upp dem. ”Harpans kraft”
är en av flera hundra gamla melodier som
sjöngs av Nagubon Svea Jansson. Hon spe-
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lades in av radio första gången 1957. Sångerna hade hon lärt sig av sina morföräldrar,
de hade gått från generation till generation.
”Harpans kraft” är en fin melodi som är
mycket gammal, kanske till och med från
tidig medeltid, säger Huhtala.
För ”Bornholm Dances & Visions” inspirerades Huhtala också av Erkki Metsävuori, en dykare som har skrivit böcker och
dokumenterat historier från skärgården,
bland annat en från Nagu om en italiensk
köpman, som kom dit för flera hundra år
sen med en dansk segelbåt från Lübeck för
att utforska sjövägar.
– Båten sjönk, men italienaren kunde
fortsätta sin resa. Han dokumenterade allt
i sin dagbok, och den hittades senare på
Jungfruskär. Metsävuori tror att vraket
ännu ligger nära den lilla ön Bornholm, en
bit från Nagu. Musiken jag skrev är en hyllning till John Rosas, men vi vill också vara
med och bevara det fina kulturarvet i skärgården. Vår utomordentligt vackra skärgård är en rikedom, som vi alla är skyldiga
att skydda.
Huhtala är glad över att ha fått med Arja
Kastinen som solist på kantele.
– Hon hör till de bästa i sin genre i Finland, och har specialiserat sig kanske
främst på folkmusik. Jag tror att det är första gången hon uppträder i Åbo konserthus,
så hon är ett nytt namn.

Gammal tradition
I Åbo finns en gammal tradition av akademiska orkestrar. Kungliga Akademien
i Åbo, även kallad gamla Åbo Akademi,
grundades 1640, och idén om en orkester för
akademiska akter kom från Samuel Hartman, som länge hade studerat i Tyskland.
Hartman ledde musikverksamheten i Åbo
domkyrka på 1640-talet och blev professor i
latin vid akademin 1649.
1747 grundades den första ordinarie orkestern, Akademiska Kapellet. År 1828
flyttades universitetet till Helsingfors och
orkesterns verksamhet fortsatte där, med
bl.a. Fredrik Pacius och Jean Sibelius som
dirigenter.
– Orkestern vid Helsingfors universitet
finns ju fortfarande, men också Akademiska Orkestern vid Åbo Akademi är på
sätt och vis en direkt arvtagare efter Aka-

demiska Kapellet – åtminstone geografiskt,
säger Sauli Huhtala.
Jarl Ahlbeck, som är docent och lektor
i miljövårdsteknik vid ÅA, började spela
violin i Akademiska Orkestern 1965.
– Jag har haft några pauser sedan dess,
men är fortfarande med. Flera andra i orkestern har också varit med länge – några
till och med längre än jag.
På 1960-talet hade Akademiska Orkestern lite över 20 musiker. Numera är antalet mellan 70 och 80, och AO är en fullstor
symfoniorkester.
– Jag minns att det i min årskurs vid
ÅA var bara en eller två andra som kunde
spela. Det fanns inte musikutbildningar då,
man tog privatlektioner om man ville lära
sig spela. Med AO framförde vi symfonier
förr också, men då hyrde man oftast några
musiker för att kunna göra det. Numera har
vi inga betalda musiker alls längre, säger
Ahlbeck.
AO:s yngsta musiker idag är födda 1992
och 1993.
– Det är inget problem för oss som är äldre att samarbeta med dem, det blir inga ålderskonflikter. Tvärtom – vi blir goda vänner och får dela glädje med varandra, för
musiken är ju glädje. I AO har vi alltid en

positiv och också lite barnslig anda, säger
Ahlbeck.

Tidskrävande musik
Att spela i AO kräver mycket tid av medlemmarna.
– Vi är inte proffs, som får noter strax
innan en konsert och genast kan spela musiken. Vi sätter månader på ett stycke. Vi
övar alltid en gång varje vecka, plus stämövningar och extraövningar vid behov.
Ibland övar vi varje kväll, säger Ahlbeck.
– Att vi övar så mycket leder inte till att
vi spelar bättre än proffsorkestrar, men åtminstone blir stämningen i musiken annorlunda. Vi kommer in i musiken och spelandet blir en verkligt mänsklig insats. Det är
inte bara teknik, säger Sanna Qvick, som
är violinist och ordförande i AO:s styrelse.
Jubileumskonserterna ordnas i Nya kyrkan i Nystad 7.11 kl. 18, och i Åbo konserthus 8.11 kl. 17.
– Vår 80-årsfest efter konserten i Åbo
är mindre än 75-årsjubileet, då alla gamla
AO-medlemmar var inbjudna. Nu är många
inbjudna till konserten, men festen efteråt
är bara för nuvarande orkestermedlemmar,
säger Sanna Qvick.

– I AO har vi
alltid en positiv
och också lite
barnslig anda,
säger Jarl
Ahlbeck (t.h.),
Sanna Qvick
och dirigenten
Sauli Huhtala.

MICHAEL KARLSSON
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Parabolarenan invigdes i Vasa
Q Åbo Akademis rätt kala och
tråkiga innergård i Vasa har nu
fått en mycket konstnärlig färgklick. I mitten av oktober invigdes
nämligen bildkonstnären Albert
Brauns nya konstverk Parabolarenan. Ett multifunktionellt
konstverk som upp till tolv studerande samtidigt kan sitta och t.ex.
tentläsa på. Konstverket är en
kombination av en parabolantenn
och en klassisk agora, mötesplats.
Det är helt i metall, målat i klarrött, fyra meter högt och över tre
meter långt.
Det var konstnären Albert
Brauns förslag som för två år sedan valdes av Stiftelsen Pro Artibus, ÅA i Vasa och FAB Academill
bland de olika förslag som inlämnades av tre inbjudna konstnärer.
Verket är det senaste i raden av
konstverk i offentlig miljö som
Pro Artibus har förverkligat och
finansierat enligt principen att
minst en procent av offentliga
byggnaders budget borde gå till
offentligt utplacerade konstverk.
Albert Braun (född 1958 i
Tyskland) arbetar och bor sedan
slutet av 80-talet i Nykarleby och
är lektor i bildkonst vid Yrkeshögskolan Novia. Sedan början av
90-talet har han varit med i flera
grupp- och separatutställningar
både i Finland och utomlands. År
1998 utförde han verket Endless i
Roparnäs, Vasa. Så här beskriver
han själv sitt senaste konstverk
Parabolarenan:
Ta emot, sända, sitta, rotera…
Informationsförmedling har idag
inte längre mycket gemensamt med
kroppslig aktivitet. Parabolantenner sänder och tar emot information. Stolsitsar som man känner
igen från stadion i världens alla
hörn är komponerade till en arena.
Likt agoran i gångna tider är dagens arenor ofta multifunktionella
mötesplatser med eventkaraktär.
Parabolarenan sammanför på ett
tillspetsat vis elementen att sittande ta emot och associerar till nöjesfält med åkaktiviteter, där man blir
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Konstnären Albert
Braun (t.h.) och
Pro Artibus VD Leif
Jakobsson vid det
nya konstverket.

utkastad i en omloppsbana. Man
kan bli nyfiken på när den aktuella
informationstransfern kör om sig
själv och övergår till endast lekfulla
funktioner.
– Man behöver ändå inte alls
veta så mycket för att förstå verket. Det går bra att förstå via magen och betraktaren bestämmer
vilka associationer och tolkningar
verket väcker. Men visst finns det
lite av popkonst och t.ex. Andy
Warhol i det, påpekar Albert
Braun som själv gillar att konstverk även kan ha lite mer maskinell och konstruktiv karaktär.

Ett av 800 konstverk
Konstverket ägs och har finansierats av Stiftelsen Pro Artibus

vars konstsamling idag består av
nästan 800 verk. Stiftelsens princip är att verken skall kunna ses
av så många som möjligt. Därför deponeras de i skolor och på
andra offentliga platser runt om
i Svenskfinland. Samlingen utökas varje år genom inköp av ca
40 konstverk.
– Vi vill gärna bidra till att
sprida konstverk till olika offentliga miljöer såsom universitet och
andra skolor där många människor rör sig i vardagen. Att konsten
också ska finnas där människorna även annars finns för att alla
ska ha möjlighet till en egen personlig konstupplevelse, säger Pro
Artibus VD Leif Jakobsson.
Albert Braun ser Parabolare-

MfÅA NOTERAR

Historikern och biografin
tema för seminarium
Biografin är en av vår tids mest lästa populärvetenskapliga genrer. Biografin har också på senare tid etablerat sig starkt inom historieforskningen. Men hur kritisk
ska forskaren vara? Vilka möjligheter erbjuder biografin
forskaren? Hur kan biografin tillförlitligt lotsa läsaren in i
olika epoker i historien?
Historiska nämnden och forskningssektorn vid Svenska litteratursällskapet i Finland bjuder in till seminarium
under rubriken ”Historikern och biografin” den 5 december 2008 i Åbo.
Under seminariet diskuteras biografins plats, problem, möjligheter och gestaltning inom historievetenskapen. Föredragen spänner över ett brett spektrum: allt
från forskning bland medeltidens källfragment till brännande politiska samtidsfrågor.
Historiker och erfarna biografer möts under en hel
dag till samtal om biografins utmaningar, belysta genom

Aktuell bibelforskning i fokus
Studies in Rewritten Bible, 3rd International Conference, hölls i slutet av augusti i Karkku. Åbo Akademi var
detta år arrangör, med professorn i Gammaltestamentlig
exegetik med judaistik, Antti Laato, och docenten i nytestamentlig exegetik, Erkki Koskenniemi, som ansva-

Fr.v. professor Pancratius Beentjes
(Utrecht), docent Erkki Koskenniemi,
professor Martin Tamcke (Göttingen).
nan även som ett grupparbete.
Han har som en aktiv lokal konstnär från början samarbetat med
lokala företag i bl.a. bygg-, metall- och måleribranschen. Också
därför tog hela projektet över två
år i stället för planerade ett år att
förverkliga. Konstverkets totalkostnad är drygt 30 000 euro.

historiska gestalter från 1100-talshelgon, svenska hjältekungar, finländska 1800-talspolitiker och kvinnosaksrörelsens banbrytare till Olof Palme.
Seminariet är riktat till alla historieintresserade samt
till forskare och studerande inom t.ex. historia, litteraturvetenskap, filosofi, statskunskap, teologi och kvinnovetenskap.
De medverkande är fil.dr Tiina Kinnunen (Joensuu
universitet), docent Henrik Knif (SLS), docent Kirsti
Niskanen (Stockholms universitet), professor Sverker
Oredsson (Lunds universitet), docent Sven-Erik Pernler (Visby), professor Birgitte Possing (Köpenhamns
universitet), fil.dr Robert Schweitzer (SLS), filosofen
Göran Torrkulla (Åbo Akademi), docent Eva Helen Ulvros
(Lunds universitet) och professor Kjell Östberg (Södertörns högskola).
Seminariet äger rum i auditorium Aura vid Åbo Akademi, Fabriksgatan 2 med start kl. 9.45. Vänligen anmäl er
till Carina Nynäs (carina.nynas@abo.fi ) senast fredagen
den 14 november.
Programmet finns i detalj på Svenska litteratursällskapets hemsida, www.sls.fi under rubriken Aktuellt.

riga. Andra ÅA-representanter var forskare Pekka Lindqvist samt forskarstuderandena Matti Kankaanniemi,
Hannu Töyrylä, Lotta Valve och Sami Yli-Karjanmaa.
Gästerna representerade Helsingfors universitet samt
flera universitet i Tyskland, Nederländerna och Spanien.
Med ”Rewritten Bible” avses en forskningsinriktning
som fokuserar på de bibliska texternas, framför allt
Gamla Testamentets, reception, användning och aktualiserande i senare judisk, kristen och islamsk litteratur.
Denna inriktning har under den senaste tiden blivit
framstående inom bibelforskningen, och ÅA har bidragit
till denna utveckling genom att vara initiativtagare till forskarnätverket Rewritten Bible. Trenden har också blivit
alltmera angelägen då det praktiska behovet att förstå
judendomens, kristendomens och islams gemensamma
rötter har ökat.
I anslutning till nätverkets verksamhet publicerar ÅA,
i samarbete med det amerikanska förlaget Eisenbrauns,
serien ”Studies in Rewritten Bible”. Två volymer har utkommit. Den tredje är i förberedelse och kommer att innehålla en del av de artiklar som diskuterades i Karkku.

LOTTA VALVE
– Parabolarenan får gärna
även rent konkret användas av
studerande och andra som gästar
Academills innergård.
– Det ger, hoppas jag, en dynamisk kontrast till de röda tegelväggarna och det gröna gräset
på gården och öppnar sig som ett
stort öra mot Akademisalen där

ju disputationer och andra vetenskapliga sammankomster avlöser varandra, säger Albert Braun
vars hemsida på nätet, www.albert-braun.net är intressant för
alla som gillar konst i offentliga
miljöer.

ARI NYKVIST
MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI

11

På KAV, studentkårsavdelningen vid ÅA i Vasa, utmanar man både ÅA i Åbo och Vasa Universitet i att erbjuda fler rättvisemärkta mat- och dryckalternativ. En utmaning restaurangchef Sune Glader på ISS redan har antagit. Från vänster:
Johanna Lehtosaari, Sofia Sandvik, Sune Glader, Anna-Lena Starck, Annika Nyman och Maria Svens (ordf. för miljö- och
biståndsutskottet).

ÅA med i nytt världsrekord
Q ÅA i Vasa var i slutet av oktober
med i ett nytt världsrekord. Den
tidigare rekordhållaren USA fick
se sig slaget med flera hästlängder. Eller rättare sagt kaffekoppar. För nu har Finland världsrekord i antalet personer som
under en timme har haft en kaffepaus med rättvisemärkt mat eller dryck. På ÅA i Vasa handlade
det främst om rättvist kaffe som
dessutom var gratis under världsrekordförsöket.
Arbetsplatser, företag, läroanstalter, kaféer och organisationer
runtom i Finland slog tisdagen
den 21 oktober nytt världsrekord
i rättvisemärkt kaffepaus. Målet var att över 50 000 finländare
skulle avnjuta rättvisemärkta
produkter på sin kaffepaus kl. 14–
15. Det förra världsrekordet hade
USA, där över 12 000 personer i
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våras deltog i den landsomfattande rättvisemärkta kaffepausen.
I Finland blev det nya världsrekordet 51 754 personer på 1 155
olika ställen och 200 orter runtom
i landet.
På ÅA i Vasa var det Maria
Svens, ordförande för studentkåravdelningens (KAV) miljöoch biståndsutskott och serviceföretaget ISS:s restaurangchef
Sune Glader som tillsammans
beslöt att även ÅA ska vara med
på ett hörn.
– Vi vill att både studerande
och personal ska få ögonen upp
för att det numera finns en hel del
rättvisemärkta alternativ till både
kaffe och andra café- och restaurangprodukter och att man som
enskild konsument kan påverka
en rättvis global handel, säger
Maria Svens.

– Vår leverantör Meira var i
hela landet med i världsrekordförsöket och intresset för rättvisemärkta produkter både bland
konsumenter och leverantörer
ökar år för år. Det visade t.ex. en
kundförfrågan vi gjorde här på
ÅA i Vasa i våras.
– Nya idéer och konsumtionsvanor anammas ofta först just av
studerande och unga i allmänhet
och därför är det viktigt för oss
att hänga med, konstaterar Sune
Glader.

Kaffe med gott samvete
Finland är ett av de länder där
intresset för rättvisemärkta matvaror och andra produkter ökar
mest. ISS:s café och restaurang
på ÅA i Vasa säljer numera enbart rättvisemärkt kaffe och för
bl.a. te, honung och frukter finns

MfÅA NOTERAR

Undervisningsmetoder och studentaktivitet undersöks
Vid akademin pågår för tillfället ett utvecklingsprojekt kallat ”Undervisningsmetoder och studentaktivitet”. Projektet är ett internt benchmarkingprojekt om studentaktivitet som har startats av
kvalitetsenheten, studentkåren och studerandenas
utvecklingsgrupp.
Vi vill kartlägga hur man skapar växelverkan
mellan studerande och undervisande personal samt
hurudana undervisningsmetoder som väcker egen
aktivitet hos studenterna. Projektet syftar till att
sprida god praxis för att uppnå växelverkan inom
universitetet. Genom att observera vilka metoder
som studerande svarar positivt på kan den undervisande personalen vidareutveckla sig själv och sina
undervisningsmetoder. Likaså hoppas vi väcka tankar hos den enskilda studeranden om eget ansvar
och egen aktivitet.
En grupp ”teststuderande” har fått i uppdrag att
besöka föreläsningar och bedöma undervisningsmetoderna i förhållande till de studerandes aktivitet. Bedömningen riktar sig på studerandenas aktivitet och beaktar exempelvis när de studerande är
aktiva eller icke-aktiva och ifall det finns gemensamma drag mellan undervisningsmetod och egen
aktivitet.
Tanken är att analysera samband och tendenser
utgående från hur under visningsmetoder och -arrangemang påverkar studerandenas egen aktivitet.
Utgående från resultaten sammanställer kvalitetsenheten i samarbete med teststuderandena en lista
det alltid ett rättvisemärkt alternativ.
– Det är viktigt att vi som kunder och konsumenter själva är aktiva och frågar om det finns rättvisemärkta alternativ då vi besöker
affärer, caféer och restauranger,
för att sedan med gott samvete
kunna njuta av kaffekoppen, påpekar Maria Svens.
– Och idag kan rättvisemärkta
produkter såsom bananer ibland
vara t.o.m. billigare än s.k. vanliga produkter. Vi märker att kunderna idag kollar in sortimentet,
frågar och vet mer om både etiskt
och miljömässigt rätt producerade
varor än tidigare och är beredda
att betala något mer för dem.
– På senare tid har priset överlag på våra råvaror gått upp med
närmare 10 procent och det är
inte lätt att hålla priserna nere.

över god praxis som delges den undervisande personalen.
Projektet bygger i första hand på frivillighet, d.v.s.
att lärare anmält sitt intresse för att delta och få nyttig respons. Eftersom fakultets- och ämnesspridningen blivit något snäv bland de anmälda görs även
stickprovsbedömningar. Därför kan det hända att
du kontaktas av 1–2 studerande som undrar om han/
hon/de får närvara under din undervisning. Bli i så
fall inte förskräckt. Teststuderandena deltar i din
undervisning som helt vanliga studerande. Efteråt
intervjuar han/hon/de både dig som föreläsare och
en handfull studerande som deltagit i undervisningstillfället. Alternativt kan du t.ex. komma överens med
teststuderanden(a) och studerandena på kursen att
ni reserverar 10–15 min av undervisningstillfället
och utför en gemensam bedömning som diskussion – då har du möjlighet att få väsentlig respons på
din undervisning direkt och tillfälle att svara på de
eventuella förslag och frågor de studerande kommer
med.
Genom att tidpunkten för besöken är början av
period två har föreläsarna möjlighet att tillgodogöra
sig eventuella utvecklingsförslag redan under den
pågående kursen.
Ifall du vill veta mera om projektet kan du kontakta Elin Fellman-Suominen på kvalitetsenheten
eller läsa projektplanen på adressen www.abo.fi/public/studentaktivitet

Men speciellt på caféprodukter
går det nog ändå att öka andelen
rättvisemärkta produkter ytterligare, tror Sune Glader.

Växande trend
En kopp rättvisemärkt kaffe kostar idag 75 cent på ÅA i Vasa vilket är 5 cent dyrare än det vanliga
kaffet som tidigare var huvudalternativet.
Men efter ett försök på våren
och en enkät bland kunderna beslöt Sune Glader att helt gå över
till rättvisemärkt kaffe. Något han
inte har behövt ångra.
– Nu hoppas vi att man i husets
olika kafferum oftare än hittills
använder rättvisemärkt kaffe och
te och att kunskapen och medvetenheten om att man som enskild
konsument kan påverka orättvisor i världshandeln ökar. Ökad

ELIN FELLMAN-SUOMINEN

efterfrågan ger sedan snabbt ett
utvecklat och breddat utbud av
rättvisemärkta produkter, säger
Maria Svens.
KAV:s miljö- och biståndsutskott har som bäst flere andra
projekt på gång. Så många att de
aktiva tyvärr inte hinner delta i
alla samarbetsprojekt de blir kontaktade för. Senare i höst arrangerar utskottet temakvällar, bl.a. i
anslutning till en av Röda Korsets
kampanjer, utskottets miljöguide trycks i en andra upplaga för
personalen i Vasa och i slutet av
november blir det alternativ julmarknad i samarbete med Vasa
Arbis.
En av utskottets konkreta visioner är att göra Vasa till en
plastpåsefri stad.

ARI NYKVIST
MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI
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Q Har humanisterna ett samhällsuppdrag? Visst, men samtidigt verkar det som om de frivilligt har lagt det åt sidan.
– I Finland saknar vi långt
kritiska intellektuella, säger Pia
Maria Ahlbäck, för närvarande
lektor i tjänsteförhållande i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi.
Nyss hemkommen från en
gästföreläsning vid prestigefyllda
MIT, d.v.s. Massachusetts Institute of Technology, är Pia Ahlbäck
full av intryck som ger relief åt
den vardagliga lunken inom vetenskapen på hemmaplan.
– Våra system är rigida, vi har
fortfarande ofta brandsäkra dörrar mellan disciplinerna. En teknolog gör teknologi, en konstnär
gör konst, säger Pia Maria Ahlbäck.
Men vad ska då en humanist
göra? Och, förresten, varför var du
som humanist inbjuden att föreläsa
vid MIT?
– Humanisten kan bidra till att
belysa, kritiskt granska och analysera den koppling mellan naturvetenskap och teknologi å ena
sidan och kultur och samhälle å
den andra som ofta lämnas liggande i dagens universitetsvärld
och i samhället i stort. Vidare kan
humaniora utifrån sin vetenskapliga subjektsposition uttala sig
om teknologi och naturvetenskap
som diskurser och diskursiva
praktiker vilka är beroende bl.a.
av idéer, föreställningar, och politiska ideologier. Detta görs t.ex.
inom den nya tvärvetenskapliga
disciplinen Science studies. Vid
MIT fokuserar man på bl.a. just
sådana här frågeställningar, och
det är en av orsakerna till att
bland andra jag har fått möjlighet att gästföreläsa där, säger Pia
Ahlbäck.
Faktum är att MIT, som i allmänhet förknippas med högteknologisk utbildning och forskning, har en humanistisk fakultet med omfattande verksamhet,
något som åtminstone potentiellt
får betydelse inom hela universitetet.
– Man kan verkligen tala om
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tvärvetenskaplighet vid MIT, säger Pia Ahlbäck.
Hon föreläste inom en serie
som kallas This is Tomorrow? Urban Utopia – Dystopia – Heterotopia och som pågår vid institutionen för arkitektur i programmet
Visual Arts. Evenemanget den 6
oktober som gick under rubriken
Urban Utopia? inkluderade också
en gäst vid namn Peter Marcuse.
– Han är för övrigt son till den
kände Frankfurtfilosofen Herbert
Marcuse, berättar Pia Ahlbäck.
Peter Marcuse är professor emeritus från Columbia University.

HUMA NIOR A & TEK NOLOGI

Vart försva

”Vi ska inte avstå från de

Tvärvetenskap betonas
Evenemanget lockade en stor publik, och diskussionen fortsatte
sedan som rundabordssamtal.
– Faktum är att man vid MIT
satsar på ett omfattande och tvärvetenskapligt humanistiskt arbete, något liknande borde vi ha
också i Finland, säger Pia Ahlbäck.
Humanioras roll vid MIT är
bland annat att anlägga ett kritiskt perspektiv på den teknologiska utveckling som sker. Humanisternas uppdrag är att fungera
som kritiker, analytiker och kommentatorer i ett kulturellt/vetenskapligt sammanhang.
– Speciellt håller man ett öga
på teknologins samhällseffekter,
men humanioras samhällsuppdrag kan också omfatta forskning
på och utveckling av konstnärliga
och kulturella praktiker för att
hantera traumatiska händelser,
som naturkatastrofer, konstaterar
Pia Ahlbäck.
Ett av humanisternas centrala
samhällsuppdrag kan då innebära att försöka följa med vad som
händer i dagens värld utanför en
vedertagen humanistisk forskningstradition men med tillämpning av många av de teorier och
metoder som redan används inom
humaniora. Detta behövs i synnerhet i ett samhälle där termen
”utveckling” nästan uteslutande
avser teknologi och ekonomi.
– Det finns inte bara en möjlighet utan också en rättighet el

ler till och med en skyldighet att
anlägga humanistiskt kritiska
perspektiv på teknologiska lösningar och ekonomiska modeller,
konstaterar Pia Ahlbäck.
Vid MIT, och på många andra
håll, betonas en kontextualisering och analys av de konsekvenser som teknologin kan få för kultur och samhälle.
– Denna diskussion saknas
fullständigt i Finland. Tänk till
exempel på det uppburna nya
Aalto-universitetet; snacket har
gått i rätt inskränkta termer med
naivt nationalistiska övertoner

ann debatten?

et humanistiska samhällsuppdraget”

kombination med avvärjningar
och lydnad. Hon menar att detta
bäddar för en allt svagare ställning i samhället och inom universitetsväsendet för de humanistiska ämnenas del.
–
Vi borde tydligt träda
fram istället, säger Pia Ahlbäck.
Konkreta förslag till en tydligare positionering av humanistisk forskning och humanistiska
värderingar kunde vara införandet av Science studies vid humanistiska fakulteter, ett närmare
samarbete mellan humaniora och
samhällsvetenskaper, och professurer i idé- och teknologihistoria
vid tekniska universitet och fakulteter.

Nya vinklar

– Våra system är rigida, vi har
fortfarande ofta brandsäkra dörrar
mellan disciplinerna. En teknolog
gör teknologi, en konstnär gör
konst, säger Pia Maria Ahlbäck.
om att satsningen ska kunna få
fram forskare som kan belönas
med Nobel-priset. Samtidigt är
det så uppenbart att det är teknologin som lyfts fram inom satsningen som helhet, och konst och
kultur plockas med som ett slags
gisslan för att tjäna teknologin
och för att göra hela Aalto-universitetet politiskt korrekt, säger
Pia Ahlbäck.
Hon menar att det skulle var
otroligt viktig att få till stånd en
bredare diskussion om humanioras samhällsansvar också i
Finland. En större helhetssyn

kan leda till oanade öppningar i
många rutinartade resonemang.
– Inom humaniora är ”tvärvetenskaplighet” fortfarande något
av en verbal fetisch i festtal och
planering. Någon genuin öppenhet
mellan discipliner finns sällan, och
så kallade tvärvetenskapliga studiehelheter bygger ofta på slutna
moduler som radas efter varandra.

Borde träda fram
Pia Ahlbäck menar att humanisterna i Finland ofta är för defensiva, något som kommer till
uttryck i rädsla för att kritisera i

Pia Ahlbäck disputerade i engelska språket och litteraturen år
2002 på en avhandling med titeln
”Energy, Heterotopia, Dystopia:
George Orwell, Michel Foucault
and the Twentieth Century Environmental Imagination”. I avhandligen undersöker hon hur
den populära och problematiska
bilden av den fysiska miljön tog
form i vissa centrala texter och
diskurser i västvärlden under det
tjugonde århundradet. Genom att
överta och ersätta naturen som
litterär konstruktion aktiverar
miljön två viktiga föreställningar,
dels ett överväldigande hot om en
förlust av naturen, dels den utopiska bilden av en levande natur
med kraft att motstå kulturell allmakt.
– Tematiken är aktuell i undervisningen vid MIT, och min
avhandling har tagits i bruk som
lärobok där i höst.
Själv har hon närmast forskat
vidare inom ett projekt som heter
”Finlandssvenskhet
framställd
genom musik”. Pia Ahlbäck understryker att just det projektet
utgör ett gott exempel på ett fungerande och genuint tvärvetenskapligt samarbete.
– Om man vågar se det invanda
ur nya vinklar kan perspektivet
bli hisnande, säger Pia Ahlbäck.

PETER SANDSTRÖM
MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI
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VECKANS SKRIBENT

Finanskris och livskris
– en teologs perspektiv

”Banken X konkurshotad” och ”nytt börsras” är
rubriker som vi vant oss vid att läsa i dagspressen
den här hösten. All tänkbar ekonomisk expertis
och politisk sakkunskap efterfrågas. En septemberdag bryts raden av förstasidesrubriker om den
ekonomiska utvecklingen. Skottdramat i Kauhajoki
slår ut allt annat. För några dagar är det som om
inget annat är verkligt viktigt i nyhetsrapporteringen. De s.k. hårda värdena får vika för den existentiella nöden och de frågor som väcks. Nu ropas
i stället på krishjälp av psykologer, teologer och
socialt ansvariga.

Komplexitet...
Men tudelningen mellan hårda realiteter och existentiella upplevelser är inte absolut. Också i fråga
om skottdramat stiger diskussioner om bl.a. vapeninnehav, internet-användning och lagstiftning
fram vid sidan av reflektioner kring ungdomars
illamående och bristen på uppmärksamhet och
omsorg. Samtidigt kan vi notera att marknadskrafterna och ekonomiska nyheter åstadkommer psykologiska följdverkningar. Ekonomisk berg- och
dalbana skapar och återspeglar oro och ångest.
Det som händer speglar den komplexitet som
är en del av livet, av den mänskliga tillvaron. De
yttre händelserna drabbar oss i högre eller lägre
grad och knyts samman med våra erfarenheter på
ett inre plan. Men det globala och det individuella
planet kan inte heller de betraktas som motpoler.
Det som händer i världsekonomin kan få påtagliga
följder för en individs välmående. Och en tragedi
som drabbar på ett personligt sätt får oss att fundera över relationer i familj, samhälle och nation, ja
över den (västerländska) livsstil vi är inblandade i.
Att samhället behöver experter på de s.k. hårda
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värdena ifrågasätts
knappast. Men vem
som helst kan väl
ta hand om varandra som människor? Händelsen
i Kauhajoki visar
emellertid hur
människor blivit
beroende av en
Bernice Sundkvist är professor
allt mer professioi praktisk teologi.
naliserad omsorg.
Samtidigt pekar
experter på mänskliga kriser ofta på hur den dagliga omsorgen människor emellan är oersättlig.

... kräver teologens reflektion
För en företrädare för ett teologiskt ämne utmanar
händelser i omvärlden till reflektion. Att ett universitet utbildar människor med sakkunskap som
gäller ekonomi, teknik och lagstiftning och andra
hårda värden är självklart. Dylika ämnen kan med
stolthet uppvisa resultat som gagnar mänskligheten. Därmed påvisar de sin egen nyttighet i perspektivet av väl använda universitetsresurser. De
små ämnena med det mänskliga livet i fokus kan
inte tävla på samma villkor, och det behövs särskilt
stöd för att värna om s.k. mjuka värden. Betydelsen av de små kulturbärande ämnena har också
understrukits bl.a. i samband med Åbo Akademis
90-årsjubileum.
Nyligen hemkommen från ett uppdrag som
gav mig tillfälle att tränga in i olika ämnen inom
humaniora är jag imponerad av den rikedom som
öppnar sig när man får blicka in i hela det vida
spektrum av språk, kultur och traditioner som

”Vi kan söka en vetenskaplighet som efterliknar den som behövs
inom ämnen som representerar hårda värden. Och självfallet
ska teologin påvisa, dokumentera och systematisera empiriska
och historiska fakta. Men vilken kompetens behöver den teolog
som förväntas ha något att säga till de anhöriga i Kauhajoki
eller i reflektionen kring det som händer omkring oss?”

präglar vår förståelse av verkligheten omkring oss
och som bärs vidare med kulturen. I detta intresse
för kontexten förenar sig teologin med humanistiska vetenskaper. Frågor om tro och tradition, om
kunskap, erfarenheter, kommunikation och gestaltning vilar i gemensamma försök att förstå vår
omvärld.
Teologin kan emellertid välja olika sätt att profilera sig. Vi kan söka en vetenskaplighet som efterliknar den som behövs inom ämnen som representerar hårda värden. Och självfallet ska teologin
påvisa, dokumentera och systematisera empiriska
och historiska fakta. Men vilken kompetens behöver den teolog som förväntas ha något att säga till
de anhöriga i Kauhajoki eller i reflektionen kring
det som händer omkring oss?

... och teologisk kompetens
Teologisk kompetens är en kvalifikation som enligt
min mening finner sig själv stå i samtal med det
som händer omkring oss. En teologisk kompetens
på 2000-talet måste ta samhällets mångfald och
den komplexitet som kännetecknar vår verklighet
på allvar. Den låter sig informeras om existensens
hårda realiteter, men hanterar med förståelse de
existentiella frågor som uppkommer hos individen
och i den sociala kontexten. Teologins eget kännemärke ligger i att den samtidigt gör anspråk på att
tolka själva existensgrunden.
Teologi handlar därmed om själva livet, om att
tolka och försöka förstå den existens som människan inte förfogar över. En sådan oförmåga att
behärska tillvaron gör sig påmind i en ekonomisk
recession med globala återverkningar lika väl som
i en individuellt och lokalt upplevd tragedi. Teologisk kompetens har därför flera olika dimensioner.

Den är av tradition väl grundad i teologisk kunskap inom olika delområden. Men den utvecklar
också ett kompetent lyssnande och tolkande utåt,
gentemot såväl individ som samhälle. Däri ingår
ett samtal med andra vetenskapsområden. I dialogen mellan teologins innersta kärna och den
omgivande världen sker en växelverkan. Här inne i
korsdraget står teologen som i sin person kan integrera sitt förhållande både till livsgrunden och till
de människor som hon eller han betjänar med sin
professionalitet.

... i ständig utveckling
Den personliga kompetensen är avgörande för teologer i olika befattningar. I en tid när tilltron till
auktoriteter inte kan tas för given knyts trovärdigheten på ett särskilt sätt till personen och hennes
eller hans förmåga att kommunicera. Det är en
trovärdighet som inte kan ägas, den måste vinnas
på nytt. För att vinna en så beskaffad mångsidig
kompetens som ger teologen trygghet inåt och
trovärdighet utåt behövs inte bara faktakunskap
utan tillika en övning i förståelse, kreativitet och
konstruktivt tänkande. En teolog blir därför aldrig
”färdig”. Livet utmanar och överraskar ständigt i
nya former och händelser som fordrar kontinuerlig
bearbetning. En sådan teologisk kompetens kräver en studiemiljö som är öppen och konstruktiv.
Universitet kan ge förutsättningar för en sådan
teologisk reflektion. Följaktligen kan jag tacka Åbo
Akademi som ger förmånen att gå in i en reflektion
kring börsras och skottdrama, finanskris och livskris, också med en teologisk blickpunkt, liksom att
vara med och skapa förutsättningar för framtida
teologer.

BERNICE SUNDKVIST

MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI
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DISPUTATIONER
PROGR A MVA RU PRODUK T ION

DI Pontus Boström disputerar i programvaruproduktion torsdagen den 6
november på avhandlingen ”Formal
design and verification of systems
using domain-specific languages”.
Disputationen äger rum kl. 13
i aud. Gamma, ICT-huset. Opponent är prof. Michael Butler,
University of Southampton, och
som kustos fungerar prof. Kaisa
Sere.
Så här sammanfattar Pontus
Boström själv sin avhandling:
”Avancerade mjukvarusystem blir allt vanligare i många
applikationer som vi använder
dagligen, till exempel i bilar. Det
är därför viktigt att man faktiskt
kan lita på att mjukvaran är pålitlig. Tyvärr är det mycket svårt
att utveckla komplex programvara vars pålitlighet kan garanteras.
Formella metoder som möjliggör matematiska bevis av riktigheten hos program kan användas
för att garantera att ett program
fungerar korrekt enligt en viss
specifikation. Med hjälp av metoder baserade på programprecisering kan ett program härledas
stegvis från en abstrakt specifikation till färdig programkod.
Varje steg kan matematiskt bevisas vara korrekt. Tyvärr anses
dessa metoder ofta vara svåra att
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använda. I avhandlingen undersöks hur domänspecifika programmeringsspråk kan kombineras med programprecisering för
att underlätta den här typen av
formell systemutveckling. Med
ett domänspecifikt programmeringsspråk menas här ett språk
som är ämnat för att lösa en viss
typ av problem. Eftersom dessa
språk har konstruktioner specifikt för att lösa problemet i fråga
kan dessa språk ofta göra utvecklingen av program enklare.
Avhandlingen behandlar först
hur domänspecifika funktioner
för utvecklandet av distribuerade
system sätts till Event B som är
ett existerande formellt modelleringsspråk. Målet är att förenkla
den formella beskrivningen av
kommunikation och distribution
av funktionaliteten. Sedan undersöks hur kontrakt kan sättas
till det domänspecifika språket
Simulink som används för utveckling av reglersystem och
andra inbyggda system. Kontrakten, som består av för- och
eftervillkor för subsystem, möjliggör mera modulär utveckling
och verifiering av den önskade
mjukvaran. Användbarheten på
metoden har testats i en fallstudie där det visade sig att kontrakt
är ett användbart hjälpmedel för
systemutveckling i Simulink.”

OORG A NISK K EMI
FM Hanna Arstila disputerar i oorganisk kemi fredagen den 7 november
på avhandlingen ”Crystallization Characteristics of Bioactive Glasses”.
Disputationen äger rum kl. 12
i aud. Salin, Axelia. Opponent är
prof. Yuanzheng Yue, Aalborg
universitet, och som kustos fungerar prof. Mikko Hupa.
Så här sammanfattar Hanna
Arstila själv sin avhandling:
”De första bioaktiva glasen
utvecklas i slutet av 1960-talet
närmast för att ersätta ben och
stimulera benbildning i olika

ortopediska tillämpningar. På
grund av sin speciella sammansättning löser bioaktiva glas
delvis sig i kroppsvätskor, varvid
det på glasets yta bildas ett skikt
av hydroxikarbonatapatit. Detta
skikt påminner om benmineralet
och binder glaset kemiskt med
ben. Vissa glassammansättningar kan t.o.m. binda sig kemiskt
med mjukvävnader. Beroende på
sammansättningen kan det bioaktiva glaset även uppvisa antibakteriella egenskaper. Bioaktivt
glas används i kliniska tillämpningar i form av glaspartiklar,
pulveriserat glas eller plattor.
Under de senaste åren har man
även forskat kring implantat med
öppen porositet eller produkter
som är baserade på användningen av bioaktiva glasfibrer. Sammansättningen hos bioaktiva glas
avviker från de konventionella
glasens sammansättning, vilket
gör att tillverkningen av porösa
implantat genom sintring av glaspulver eller dragning av kontinuerliga fibrer försvåras p.g.a. det
bioaktiva glasets kraftiga tendens
att bilda kristaller vid de aktuella
bearbetningstemperaturerna.
Syftet med detta arbete var
att kartlägga sambandet mellan
det bioaktiva glasets oxidsammansättning och kristallisationstendensen för att kunna välja
sammansättningar som lämpar
sig för tillverkning av porösa
implantat och fibrer av bioak-

tivt glas. Faktorer som påverkar
kristallisationen studerades
med hjälp av termoanalys och
högtemperaturmikroskopi. Sammansättningen hos de kristaller
som bildades bestämdes med
röntgendiffraktometri. Vidare
studerades bioaktiviteten hos
glasfibrer och delvis kristalliserade glasplattor i en såkallad
simulerad kroppsvätska. På basen av resultaten modellerades
kristallisationstemperaturen och
sammansättningen hos de kristaller som bildades som funktion
av glasets oxidsammansättning.
Kristallisationstendensen
berodde närmast på halten av
alkalioxider i glaset; ju högre halt
desto lättare bildade glaset kristaller. På basen av kristallernas
sammansättning kunde de bioaktiva glasen indelas i två grupper: glas som bildar natrium-kalcium-silikat och glas som bildar
wollastonit. Ifall glaset bildade
natrium-kalcium-silikat kristalliserade glaset genomgående redan vid låga temperaturer. Dessa
glas lämpar sig således inte för
tillverkning av porösa implantat
eller kontinuerliga glasfibrer.
Dessutom minskade bioaktiviteten något i och med att glaset
kristalliserade. De glas som bildade wollastonit tålde tillräckligt
höga temperaturer utan kristallisation för att kunna sintras till
porösa implantat. Kristallerna
växte från ytan inåt och med olika hastigheter beroende på glasets sammansättning. Inom detta
wollastonitområde kan man hitta
sådana glassammansättningar
som kan dras till bioaktiva glasfibrer eller som kan sintras till
porösa implantat.
Resultaten i detta arbete kan
tillämpas vid utvecklingen av nya
glassammansättningar som tilllåter tillverkning av krossat glas,
plattor, fibrer och porösa implantat. Bioaktiva glasfibrer kan
tillsammans med bionedbrytbara
polymerfiberer användas vid tillverkningen av kompositmaterial
för nya kliniska tillämpningar.”

BIOLOGI

FM Veronica Fagerholm disputerar
i biologi fredagen den 7 november på
avhandlingen ”α2A-Adrenoceptor Regulation of Blood Glucose Homeostatis
in Mice”
Disputationen äger rum kl. 12
i aud. Mauno Koivisto, BioCity.
Opponent är prof. Valdemar
Grill, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, och som
kustos fungerar prof. Pirjo Nuutila, Nationella PET-centret.
Så här sammanfattar Veronica
Fagerholm själv sin avhandling:
”Både för mycket och för litet glukos i blodet, ’blodsocker’,
är skadligt för hälsan. I min
avhandling har jag använt genetiskt modifierade möss och
farmakologiska metoder för att ta
reda på hur α2A-adrenoceptorn,
en receptor som aktiveras av noradrenalin och adrenalin, reglerar
blodets glukosbalans.
Hormoner såsom insulin och
glukagon samverkar med det
autonoma nervsystemet för att
hålla blodets glukoshalt inom
normala gränser.
Möss som saknade α2A-adrenoceptorgenen (α2A-KO-möss)
hade högre insulin- och glukagonhalt och lägre glukoshalt i
blodet jämfört med kontrollmöss.
Likaså ledde farmakologisk inhibering av α2A-adrenoceptorn
hos kontrollmössen till ökad

insulinhalt och lägre glukoshalt,
en effekt som dock försvann då
mössen fastat några timmar. α2AAdrenoceptorn förekom i stora
mängder i bukspottkörtelns
Langerhanska öar.
Resultaten tyder på att det
var α2A-adrenoceptorerna i de
insulinproducerande β-cellerna
som reglerade blodets glukoshalt
genom att inhibera frisättningen
av insulin.
I princip skulle alltså α2A-adrenoceptorinhiberande läkemedel
möjligen kunna användas för att
sänka blodets glukoshalt vid typ
2-diabetes (icke-insulinberoende
diabetes). Eftersom α2A-adrenoceptorn utöver regleringen av
blodets glukosbalans också har
många andra fysiologiska funktioner, finns det dock en uppenbar risk för biverkningar.
Sulfonureider stimulerar insulinfrisättningen och är en av de
läkemedelsgrupper som används
för att behandla typ 2-diabetes
hos människor och sällskapsdjur.
α2A-Adrenoceptormedierad inhibering av insulinfrisättningen
visade sig vara nödvändig för att
motverka hypoglykemi inducerad
av sulfonureiden glibenklamid.
En dos glibenklamid som endast
måttligt ökade insulinhalten och
minskade blodets glukoshalt hos
kontrollmöss, ledde till extremt
höga insulinvärden och dödligt
låg glukoshalt hos α2A-KO-möss.
En liknande effekt observerades hos kontrollmöss som getts
en kombination av glibenklamid
och α2A-adrenoceptorantagonist.
Denna läkemedelssynergi kan
eventuellt ha klinisk betydelse.
α2A-Adrenoceptorantagonister
används allmänt inom veterinärmedicinen och även om α2A-adrenoceptorantagonister som sådana
inte används som läkemedel för
människor, har en del antipsykotiska och antidepressiva läkemedel en viss α2A-adrenoceptorantagonistverkan.
Sammanfattningsvis påvisar
resultaten att α2A-adrenoceptorerna i bukspottkörtelns
MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI
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DISPUTATIONER, forts.
α-celler spelar en viktig
fysiologisk roll för regleringen
av blodets glukosbalans. Därtill
motverkar α2A-adrenoceptorsignalering sulfonureid-inducerad
insulin-frisättning.”

INF ORM AT IONSS YS T EM

M.Sc. Dorina Marghescu disputerar
i informationssystem fredagen den 7
november på avhandlingen ”Evaluating Multidimensional Visualization
Techniques in Data Mining Tasks”.
Disputationen äger rum kl. 12
i aud. Gamma, ICT-huset. Opponent är prof. Gregory Wojtkowski, Boise State University, och
som kustos fungerar prof. Barbro Back.
Så här sammanfattar Dorina
Marghescu själv sin avhandling:
”Visuella datautvinningsverktyg (VDM) utnyttjar visualiseringstekniker för att representera
stora mängder mångdimensionella data grafiskt. Användaren
får då stöd i analysering av data
på olika detaljnivåer. Användaren letar ofta efter extremvärden,
mönster och modeller – i form av
kluster, klasser, trender och relationer – i olika kategorier av data,
t.ex. ekonomiska data, affärsinformation, o.s.v.
Avhandlingen behandlar tre
olika forskningsproblem. Det första problemet är att evaluera vi-
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sualiseringstekniker som bygger
på projektion, med avseende på
teknikernas förmåga att bevara
de ursprungliga avstånden mellan datapunkter. Teknikernas
förmåga att bevara strukturen i
data i samband med klustrering
bedöms också genom att använda
existerande mått på klustervaliditet.
Det andra forskningsproblemet berör evaluering av olika
visualiseringstekniker med hänsyn till deras effektivitet i visuell
datautvinning av affärsdata. För
detta ändamål har jag utvecklat
en enkätbaserad evalueringsteknik och använder den för att
evaluera nio visualiseringstekniker.
Det tredje problemet är att
evaluera användbarheten av
VDM-verktyg. Jag konstruerar en
begreppsram för användbarhetsevaluering av VDM-verktyg och
använder den för att evaluera
den självorganiserande kartan
tekniken. Evalueringen är enkätbaserad och baserar sig på den
konstruerade begreppsramen.
Avhandlingens kontribution
består av tre nya evalueringstekniker samt evalueringsresultat
som erhållits genom tillämpningen av teknikerna. Avhandlingen
presenterar ett omfattande angreppssätt för evaluering av olika
visualiseringstekniker. Jag har
utfört och beskrivit evalueringen,
illustrerat och analyserat evalueringsstegen samt deras input
och output. Jag har sammanställt
evalueringsresultaten till en bred
begreppsram för användbarhetsevaluering.
Resultaten av evalueringarna
är avsedda att hjälpa utvecklare
och forskare inom visualisering
att välja ändamålsenliga visualiseringstekniker i specifika
situationer. Resultaten av evalueringarna bidrar också till ökad
kunskap gällande styrkorna och
svagheterna hos de evaluerade
visualiseringsteknikerna och
vidare till att förbättra dessa tekniker.”

TR Ä- OCH PAPPER SK EMI

DI Chunlin Xu disputerar i trä- och
papperskemi fredagen den 14
november på avhandlingen ”Physicochemical Properties of Water-soluble
Spruce Galactoglucomannans”.
Disputationen äger rum kl. 12
i aud. Salin, Axelia. Opponent är
prof. John R Mitchell, University
of Nottingham, och som kustos
fungerar docent Stefan Willför.
Så här sammanfattar Chunlin
Xu själv sin avhandling:
”Den annalkande bristen på
olja och naturgas har gjort det
nödvändigt att leta efter alternativa källor för kemikalier och
material. Intresset att utveckla
nya material från biomassor och
biomaterial, t.ex. ved, har ökat.
Detta arbete är en studie av de
fysikalisk-kemiska egenskaperna
hos vattenlösliga galaktoglukomannaner (GGM) från granved.
GGM är den dominerande
hemicellulosan i gran. Vid en
finsk pappersfabrik, som tillverkar trähaltiga papper, isolerades
GGM från ett processvatten som
annars skulle ha gått till biologisk avloppsvattenrening. Till
vissa experiment isolerades GGM
även i laboratoriet från mekanisk
massa.
För att kunna förstå GGM:ets
beteende i vattenlösningar bestämdes olika fysikalisk-kemiska
egenskaper, såsom vattenlöslig-

het, ytaktivitet och viskositet. För
att initiera utvecklingen av nya
applikationer för GGM, t.ex. inom
livsmedelsindustrin, studerades
de reologiska egenskaperna av
GGM eller blandningar av GGM
och kommersiella polysackarider, såsom konjakglukomannan,
guarkärnmjöl, fruktkärnmjöl
och karragenan. Faktorer som
temperatur, koncentration och
torkmetoder samt salthalten undersöktes. GGM hade hög vattenlöslighet, låg ytaktivitet och låg
viskositet.
Vid framställning av livsmedel
och djurfoder är det viktigt att
ingredienserna inte bryts ner
vid framställning, förvaring och
behandling. En frisk mage har,
genom utsöndring av saltsyra,
ett pH värde mellan 1 och 2 och
detta värde kan ändra till mellan
3 och 4 vid matsmältning. Dessa
pH värden motsvarar också de
normala förhållandena vid framställning och förvaring av livsmedel. Därför undersöktes stabiliteten av GGM vid olika sura pHvärden. GGM var stabilt vid 37°C
och pH 1, vilket gör det till ett
potentiellt material för kostfibrer.
Även kinetiken, d.v.s. nedbrytningshastigheten, för den sura
hydrolysen undersöktes.
Granens GGM kan användas
som sådant eller som ett avancerat utgångsmaterial i olika livsmedels-, hälso-, läkemedels- och
kosmetikprodukter. Detta arbete
har gett viktig kunskap om hur
galaktoglukomannaner beter sig
i vattenlösningar.”

ENGEL SK A SPR Å K E T
O CH L I T T ER AT UREN
MA Michael Foster disputerar i
engelska språket och litteraturen fredagen den 14 november på avhandlingen ”Chaucer’s Narrators and the
Rhetoric of Self-Representation”.
Disputationen äger rum kl. 13
i aud. Armfelt, Arken. Opponent

är prof. Derek Pearsall, Harvard
University, och som kustos fungerar prof. Roger D. Sell.
Så här sammanfattar Michael
Foster själv sin avhandling:
”Based upon the theory that
Chaucer wrote primarily for his
contemporaries and not only for a
distant, reading audience, I suggest that his literary texts were a
vehicle for Chaucer to represent
himself as a member of society
and as a writer of poetry for the
English.
I suggest that a scenario in
which Chaucer writes a text to be
read aloud to an audience of his
social peers and superiors creates a rhetorical space in which
he can manipulate the first-person speaking voice of the text to
influence his audience’s perceptions of himself.
What follows is a study of
Chaucerian moments where the
relationship between audience
and narrator is exploited to reflect and mediate power-relationships and personal connections
between Chaucer and his hearers. The most obvious instance
of this is in the Book of the Duchess, where Chaucer carefully
characterises himself and John of
Gaunt to maintain the power-dynamic while asserting the depth
of the nobleman’s sorrow. Here
Chaucer begins to represent
himself as a quiet, asocial reader,
and this is further developed in

the later dream-visions and Troilus and Criseyde.
While Chaucer is a reader, he
is also a writer, and in the Legend
of Good Women I find his increasing confidence in his authorial
status that culminates in the
Canterbury Tales (particularly in
the Thopas-Melibee link and in
the Prologue to the Man of Law’s
Tale). His status as an author
makes him a reliable figure, and,
contrary to the unreliable narrator-theory spearheaded by E. T.
Donaldson, I suggest that Chaucer uses his narrators to augment
his authority. Chaucer’s authority
is limited to secular matters, however, and in the Retraction and
Second Nun’s Tale he shows deference to ecclesiastics and stresses the limits of his reliability.
The result is a reading of
Chaucer’s narrator not as a literary character but as a social
mask that is primarily rhetorical
in purpose. This is why the narrator seems inconsistent, and
I read these inconsistencies of
characterisation as different
rhetorical methods of presenting
an ethos of communal, shared
experience that supersedes the
asocial practices of the narrator.
Chaucer urges his audience to
see him as a figure incapable of
understanding humanity, while
he encourages them to continue
to share ideas and perpetuate
debate in order to discover truth.”

FOLK & FÄ
Eva E Johansson, som är doktorand i litteraturvetenskap, fick
finansiering från Stiftelsens för
Åbo Akademi forskningsinstitut
för att delta i en konferens vid
University of Aberdeen den 8–10
juli. Konferensens tema var ”The
Novel and Its Borders”, och den
samlade ca 300 forskare.
Johansson deltog med ett föredrag under rubriken ”Realism as
the abjected ’Other’ in FinlandSwedish Literature”.
MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI
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PERSONALSPALTEN

Våga fråga!
En dag på arbetet ringde telefonen. Det var från
en bekant som var orolig för en kollega. Hon beskrev situationen och sina misstankar och sa: ”Vad
gör jag nu?” Jag rådde henne att lita på sin känsla
och konfrontera kollegan, tala om sin oro och fråga
hur kollegan mår. Den gången visade det sig att ett
medmänskligt samtal var tillräckligt och kanske
just det som i det läget behövdes mest. Då man märker att någon i den egna omgivningen mår dåligt
kan man alltid visa att man bryr sig om genom att
fråga hur den andra har det. Det finns alltid personer som inte vill tala om sina problem och det
måste man respektera, den risken får man ta då
man frågar, men de flesta har en önskan att känna
sig sedda och förstådda.
Många mår dåligt i dag och de flesta av oss känner någon som inte mår så bra. Det finns många
orsaker till ohälsa. En del problem är arbetsrelaterade medan andra beror på svårigheter i privatlivet.
En tendens i dagens samhälle är att gränsen mellan
arbete och privatliv är allt otydligare. Vi tillbringar
mycket av vår tid på arbetet. Arbetet kan vara en
orsak till stress och oro medan det i bästa fall kan
vara en tillgång som erbjuder socialt stöd, trygghet,
kontakter och möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt.
Sociala relationer spelar en stor roll för hälsan.
Goda sociala relationer på arbetsplatsen är alltså
viktiga för att undvika (psykosocial) ohälsa. Andra
faktorer som inverkar på hälsan är balansen mellan krav och resurser i arbetet. Tillfälligt klarar
de flesta av höga krav, men då kraven blir för höga
eller för långvariga uppstår problem. Att känna sig
delaktig, ha inflytande och att känna sig uppskattad
för sin insats är också viktigt liksom bra ledarskap.
Den 22 oktober arrangerade personalområdet ett
seminarium under rubriken: ”Psykosocial hälsa/
ohälsa – vad kan vi göra på arbetsplatsen?” Under
seminariet uppmanades deltagarna att diskutera
och framföra förslag på konkreta åtgärder för hur vi
kan bli bättre på att upptäcka och åtgärda problem
på arbetsplatsen. Bland de förslag som framkom
fanns bl.a.:
• Skapande av vi-anda
Antalet informella möten på arbetsplatsen borde
utökas. Gemensamma kaffepauser är viktiga, men
också tillfällen då hela personalen gör annat än
arbetar tillsammans. Vi-andan är viktig för att det
skall kunna utvecklas en trygg atmosfär där det är
tillåtet att tala om hur man mår. Genom att satsa
på ett fungerande samarbete mellan alla personalgrupper inom våra arbetsgemenskaper kan vi skapa
en större beredskap att ta itu med problem då de
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uppstår. Det är lättare att hantera svårigheter om
det finns ett fungerande samarbete och en insikt i
varandras arbetsrutiner.
• Ökad kunskap
Det behövs gemensamma riktlinjer och rekommendationer för hur man skall handla i problemsituationer. Dessutom framkom önskemål om lättillgänglig sakkunskap för hur man kan komma vidare
då man tagit sig an att reda ut svåra situationer.
• Ökade satsningar på introduktion av nyanställda
Det idealiska skulle vara att varje nyanställd kunde
få en egen mentor som har som sin uppgift att ta sig
an den nya, introducera dem i såväl arbetsuppgifterna, som i de värderingar och (policyn) den kultur
som råder på arbetsplatsen samt presenterar dem i
för arbetet viktiga nätverk.
• Arbetshandledning
För att få stöd i utvecklingen av sin yrkesroll och
identitet borde alla ledare ha tillgång till arbetshandledning där de kan bolla sina idéer och spegla
sina tankar. För att stärka samhörigheten och för
att reda ut besvärliga problemsituationer kunde
arbetshandledning erbjudas också hela arbetsgemenskaper.
• Ledarskapsutbildning
Det behövs ökad kunskap om arbetsgivarens ansvar för den sociala arbetsmiljön, kunskap om och
förståelse för stress och hur man kan förebygga
stress samt kunskap om konfliktlösning och hantering av osakligt bemötande och trakasserier.
Många fler goda synpunkter och idéer kom fram
under seminariet och utmaningen ligger nu i att
förverkliga åtminstone en del av dem.
En nyhet som vi hoppas skall ha positiv effekt
på stärkandet av vi-andan på våra enheter är en ny
satsning inom personalutbildningen. I december
detta år blir det för första gången möjligt att ansöka
om kurser riktade till hela arbetsgemenskapen.
Kurserna varierar lite från termin till termin och
information om de aktuella kurserna sänds ut till
varje enhet två gånger i året. Enheterna kan välja
mellan allmännyttiga kurser som behövs för det
yrkesmässiga kunnandet och kurser vars mål är att
öka samhörigheten på arbetsplatsen. Det är också
möjligt att komma med egna förslag.
Tanken är att den här typen av verksamhet skall
få positiva effekter för både samhörighetskänslan
och enhetens yrkestekniska kompetens. Håll upp
ögonen, de första kurspaketen avsedda att beställas av enheter kommer att annonseras i medlet av
november.
Ifall du efter att ha läst detta kommit att tänka på
någon kollega som du är orolig för, men inte vågat
fråga så kanske du gör det i dag?

MALIN SIIMES

Åbo-Umeå samprofessor
Rikssvenska universitet är dynamiska och framsynta. Docent Jyri-Pekka Mikkola, akademiforskare vid Åbo Akademi och pristagare (Finlands
akademis innovationspris 2006) sökte en professur
i teknisk kemi, hållbar utveckling, vid Umeå universitet. Cirka 20 personer anmälde sitt intresse för
tjänsten, men några tog tillbaka sin ansökan.
Efter att ha hämtat sakkunnigutlåtanden beslöt
Umeå universitet att anställa två (!) professorer inom
det nämnda området, dr Leif Jönsson från Lund och
dr J-P Mikkola från Åbo. Båda skall syssla med kemiska processer och produkter som är knutna till det
s.k. bioraffinaderikonceptet, som innebär framställning av bränslen och kemikalier utgående från förnyelsebara källor. För de nordiska länderna innebär
förnyelsebar källa närmast skogen och veden som
växer i skogen. Det må nämnas att Sverige är ett av
de ledande länderna i utveckling av bioetanolprocessen, som utnyttjar ved som råvara. Ett intensivt
forsknings- och utvecklingsarbete pågår inte bara
vid Umeå universitet utan också i bioraffinaderiet
som byggs och utvecklas i Örnsköldsvik, vid den höga
kusten. Här behövs Leif Jönssons expertis i enzymatiska katalysatorer och J-P Mikkolas sakkunskap i
heterogena katalysatorer och joniska vätskor.
Åbo Akademi ville dock inte förlora en av sina
bästa krafter. Tekniska fakulteten (TkF) gjorde en
framställning om att J-P Mikkola skulle utnämnas
till professor även vid Åbo Akademi. Umeå universitet och Åbo Akademi kom överens om att dela jobbet
så att Mikkola tillbringar 80 procent av sin arbetstid i Umeå och 20 procent i Åbo, vid Processkemiska
centret (PCC). Kansler för Åbo Akademi utnämnde
Jyri-Pekka Mikkola till samprofessor i teknisk kemi,
hållbar utveckling fr.o.m. 1.8.2008. Samma dag tillträdde han tjänsten i Umeå.
Installationsfestligheterna ägde rum i Umeå den
18 oktober, i samband med universitetets årshögtid.
Ett stort antal studia generalia-föreläsningar hölls i

Jyri-Pekka Mikkola
är professor i Umeå
och i Åbo.
samband med festligheterna och 13 hedersdoktorer
promoverades. Umeå universitet har insett att kemin
är ett av de stora framtidsområdena, inte minst för
att mänskligheten under de kommande decennierna
övergår från fossila till förnyelsebara råvaror. Detta
sker inte enbart för att råoljetillgångarna sinar utan
framför allt p.g.a. klimatförändringen.
Storsatsningen på kemi i Umeå demonstreras av
det faktum att åtta professorer anknutna till kemiområdet installerades den 18 oktober.
Temat för Jyri-Pekka Mikkolas installationsföreläsning var ”Framtidens bioraffinaderi för hållbart samhälle”. Publiken följde med spänning den nye professorns power point-show: från den mörka oljan till den
gröna skogen: vägen är vacker på pappret, men otaliga
forskarår krävs för att förverkliga drömmen.
Samprofessorn är installerad. Vi väntar oss genombrott under de kommande åren. En bro mellan
Åbo och Umeå har byggts.

TAPIO SALMI

professor i kemisk reaktionsteknik

AVHANDLINGAR
Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten/ekonomutbildningen
Avhandlingar pro gradu:
Kirsi Adamsson (handelsrätt):
Finansieringskostnader vid utlandsetableringar – jämförelse
mellan fast driftställe och dotterbolag
Oskar Ahlgren (nationalekonomi): Den linjära efterfrågefunktionens styrkor och svagheter vid analyser av fusioner

Kristo Aho (internationell
marknadsföring): Planning for
a Sustainable Tourism Development – Issues Facing Bocas del
Toro, Panama
Petter Aho (redovisning):
Attraktiv dividendpolitik ur aktiebolagens och aktieägarnas
perspektiv
Erica Andersson (företagets organisation och ledning):
Kunskapsöverföring i praktikgemenskaper. En studie om sty-

relsearbetet vid Åbo Akademis
Studentkår
Marina Asplund (redovisning): Finska börsföretags
kommunikation av sitt sociala,
ekonomiska och miljömässiga
ansvar via sina hemsidor
Pernilla Backlund (företagets organisation och ledning):
”… ja har itt leidon att far ti
arbete imåron” – en studie av
nyanställdas självidentiteter på
NMT
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AVHANDLINGAR, forts.
Pia Berg (redovisning): Sambandet mellan en välmående
personal och god ekonomisk
framgång. Om hållbarhetsredovisningens omfattning i Finland
år 2006
Sebastian Berg (redovisning):
Global Reporting Initiative i ett
urval finländska företag
Lena Bergendahl (internationell marknadsföring): Tjänstekvalitet och tillfredsställdhet
som påverkande faktorer på
beteendeavsikter – en undersökning över kryssningskonceptet
på sjötrafiken i Östersjön
Eva-Maria Broman (nationalekonomi): Ekologiska fotavtryck
som verktyg för uppskattningen
av en hållbar utveckling
Anna Bäckman (internationell
marknadsföring): Kändisar som
marknadskommunikatörer – en
undersökning om kändisentreprenörskapets inverkan på kommunikationseffektiviteten
Jim Dahlström (nationalekonomi): The New Engine of the
EU: A Study of the Structural
Changes in the Automotive Industry of Central and Eastern
Europe
Ivo Dimitrov (informationssystem): Development of an Integrated Management System for a
Furnishing Business Using RAD.
The Case of Bulgaria Furniture
Ltd
Anna Eklund (internationell
marknadsföring): Se hit! En
innehållsanalys av de största finska och amerikanska börslistade
företagens webbplatser
Ken Forslund (redovisning):
Resultatstyrning vid Åbo Akademi – En jämförelse mellan Åbo
Akademis och undervisningsministeriets budgetfördelningsmodeller
Caspar Friberg (redovisning):
Koncernredovisningens ställning vid bokföringsbrott
Milla Hallanoro (internationell
marknadsföring): Relansering av
en produktkategori som en del av
varumärkets repositionering
Hedda Halonen (redovisning):
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Ideella föreningars lagstadgade
redovisningsrapportering
André Heikius (nationalekonomi): Placeringsfondernas priskonkurrens i Finland – fondavgifternas utveckling 1997–2007
Andrea Heiskanen (redovisning): Basel II – Kreditinstitutens
nya kapitaltäckningsreglering.
Case: eQ Bank Ab
Patrik Hellberg (redovisning):
Transfer Pricing in Cross-Border
Corporate Banking. Attribution
of Profits to Permanent Establishments of Banks
Jan Hellbom (redovisning):
Vilka värderingsmodeller använder finansanalytiker?
Kim Hjort (redovisning): Vilka
faktorer påverkar dividendpolicyn? – I små och medelstora privata aktiebolag
Tanja Holm (redovisning):
Internationella revisionsaktörer
möter Frankrike. Institutionalisering av ISA:s revisionsberättelse i fransk kontext
Janne Härmälä (internationell
marknadsföring): Logistik som
konkurrensfaktor – en studie i
logistikallianser
Christian Illman (företagets
organisation och ledning): Personalundersökningar – fågel eller fisk inom strategisk ledning?
Case Felix Abba
Anne Jankari (redovisning):
Värdering av gränsöverskridande fusioner och företagsköp på
utvecklingsmarknader
Anna-Karin Jansson (nationalekonomi): Jordpolitikens betydelse för social och ekonomisk
utveckling – fallstudie av Bolivia
Thomas Jansson (redovisning): Delårsrapporters jämförbarhet – En studie bland företagen på Helsingforsbörsen
Jaakko Jokinen (redovisning):
Gängse värde i IFRS -standarderna
Johanna Juslin (internationell
marknadsföring): Att bygga upp
ett starkt destinationsbrand för
skärgården. En fallstudie av projektet Scandinavian Islands.
Elina Kasi (handelsrätt): Indi-

viduella livförsäkringar: Förmånstagarförordnande och beskattning
Jani Kiviaho (internationell
marknadsföring): Kundlojalitet i
mobiloperatörsbranschen
Callum Knight (nationalekonomi): Reassessing the Logic
behind the East Asian Crisis:
An Investigation into Thailand’s
Economy
Jenny Laakso (företagets organisation och ledning): Företagsbilden i arbetsplatsannonser. En
analys av arbetsplatsannonser
1986–2006
Martin Laine (internationell
marknadsföring): Anpassning av
den traditionella värdekedjan till
TV-programformat. Fallstudie:
Idols
Fredrik Le Bell (redovisning):
The Financial Dynamics of Environmental Risk
Harri Lindborg (internationell marknadsföring): Hamnen i
transportutvecklingen – en undersökning av hamnfunktionens
roll inom utvecklingen av intermodalitet i transportnätverket
Johan Lindholm (redovisning):
Dot.com bolag och värdering
Laura Lindholm (redovisning):
Strategic Performance Measurement in the Pharmaceutical R&D
Environment: Case Orion Corportion – Orion Pharma
Hongyan Liu (informationssystem): Efficiency
Benchmarking: Visualizing the
Finnish Electricity Distribution
Operators with Self-Organizing
Maps
Lotta Loo (redovisning): Följder av IAS 39 för finländska
företag
Liisa Luonsi (företagets organisation och ledning): Finländare
i Indien. Erfarenheter av möten
och samarbete i en multikulturell
kontext
Annika Långell (internationell
marknadsföring): Förpackningens betydelse vid konsumentens
köpbeslut. Om konsumenters
attityder till refill- & portionsförpackningar för livsmedel
Sara Lähteenkorva (national-

ekonomi): Finanspolitik i en valutaunion: Stabilisering och dess
begränsningar i EMU
Martin Löfman (nationalekonomi): Det amerikanska bytesbalansunderskottet – orsaker och
följder utgående från portföljbalansmodellen
Max Lönnqvist (företagets
organisation och ledning): Synen
på jämställdhet. En studie av
jämställdhetsplaner på Åbo stads
socialcentral
Johan Mitts (företagets organisation och ledning): Åtta nyutexaminerade ekonomers väg ut i
arbetslivet
Jonas Mård (redovisning):
Extra finansiell värdering på
finansmarknaderna – mot en ansats för Sustainable Value
Janike Mäkelä (internationell
marknadsföring): The buyer decision process and choice tactics
applied by chocolate tablet consumers with reference to loyalty
and variety seeking
Minna Mäkelä (redovisning):
Värdering av goodwill och förvaltningsfastigheter enligt IFRS
Lasse Niemi (redovisning):
Redovisning av projekt enligt
tillverkningsgrad
Katri Niinimäki (internationell marknadsföring): Marknadsföring av industriella tjänster. Har ett brand betydelse i val
av logistikföretag? Case Maa ja
Meri Oy
Carina Nilsson (företagets
organisation och ledning): Ti
arrbeit ilaag… – en studie av sju
företagarkvinnors livsberättelser
Jannica Nordman (redovisning): Konsekvenser av revisionspliktens avskaffande i småföretag
Minna-Riitta Nummelin (redovisning): Uppgång och nedfall
av Karboscore. Implementeringen av ett balanserat styrkort
Sofia Nybacka (redovisning):
Kostnadskalkylering. En tillämpning av Time-Driven ActivityBased Costing
Maria Nygård (företagets organisation och ledning): Konflik-

ter i förändringsprojekt. Fallstudie: Oy Nautor Ab
Lars Nyman (internationell
marknadsföring): Attityder till
näthandel. Kan konsumenternas
köpbeteende på nätet förklaras
utgående från deras attityd?
Kari Ranta (redovisning):
Redovisning av patent enligt internationella redovisningsstandarder
Mats Ranta-aho (redovisning):
Revisionskommitténs roll i Corporate Governance
Janne Raunio (redovisning):
Förbudet för ett aktiebolag att
finansiera förvärv av egna aktier
Janina Ridberg (internationell
marknadsföring): Indien som
etableringsland för finska företag
Johanna Rostiala (redovisning): Redovisning av goodwill
enligt IFRS 3 och IAS 36
Sara Rothberg (redovisning):
Den nya revisionslagen. De väsentligaste förändringarna
Heidi Rundt (internationell
marknadsföring): Det sociala
kapitalet inom långsiktiga affärsrelationer på industriella
marknader – granskat ur ett interaktionsperspektiv
Laura Rytkölä (redovisning):
Övergång till IFRS för ett ickenoterat bolag – orsaker och problematik
Tero Saralahti (internationell
marknadsföring): Upplevd tjänstekvalitet vid tekniska översättningar på industriella marknader
Sini Sorvali (redovisning):
Värdering av immateriella tillgångar i teleoperatörsbranschen.
Hur operatörer kommunicerar
värdet av marknadsföringsaktiviteter
Jenny Stenvall (handelsrätt):
Otillbörlig marknadsföring
Anton Strandvik (internationell marknadsföring): Den
lojala spelaren. Tillfredsställelse,
förtroende och engagemang i en
elektronisk B-2-C-relation
Emilia Strömsten (handelsrätt): Konkurrensrätten på försäkringssektorn
Laura Suvanto (redovisning):

ADB-hjälpmedel i revision av
elektronisk bokföring
Daniel Söderholm (redovisning): Ägarstyrning och revisionskvalitet – en jämförande
litteraturstudie
Gina Theman (företagets organisation och ledning): Konstnärligt sinne för(e) affärer. En
etnografisk studie om tre modedesigner
Johanna Törmä (redovisning):
Meeting Transfer Pricing Documentation Requirements. Creating a Documentation Tool for a
Finnish Multinational Company
Michael Wenberg (redovisning): Strategiska kartan som
styrhjälpmedel i ett familjeföretag
Per-Gustav Wickström (redovisning): En komparativ studie
inom regleringen av internprissättning och dokumentation i
utvalda länder
Pia Wikström (internationell marknadsföring): Creating
Customer Value in Public Services. A Study of Adapting the
Forestry Centre’s Services to the
Needs of New Non-Industrial
Private Forest Owners.

Palosuojelurahaston
erityisavustukset
Palosuojelurahaston erityisavustukset tutkimus-, kehittämis-, valistus-, neuvonta- ym. hankkeisiin
sekä henkilökohtaiset stipendit ja
apurahat vuodelle 2009 on julistettu haettaviksi.
Hakemukset tulee toimittaa
Palosuojelurahastoon
30.11.2008 mennessä sähköisesti osoitteella: psr@intermin.fi.
Hakulomakkeet, niiden täyttöohjeet sekä yleiset Palosuojelurahaston avustuksen hakuohjeet löytyvät osoitteesta:
www.pelastustoimi.fi/psr/avustukset/
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FOLK & FÄ

Ämnet litteraturvetenskap var
väl representerat vid IASS (International Association for Scandinavian Studies) konferens vid
universitetet i Gdansk 4–9 augusti. Temat för konferensen var
nordiskt drama och med föredrag
medverkade Maria Lival-Lindström, Judith Meurer, Freja
Rudels och Roger Holmström.
En av seminariesessionerna
leddes av Clas Zilliacus, som
avtackades i egenskap av värd
för den föregående konferensen
som hölls i Åbo för två år sedan.
Nästa IASS-konferens arrangeras i Lund i augusti 2010.

VATTENGYMNASTIK I Åbo
simhall onsdagar kl. 20.45–21.30.
Deltagaravgift: 2 euro/gång.
BODYSTEP På M & M (Kalevavägen 15) tisdagar kl.
20.20–21.20. Deltagaravgift: 2
euro/gång.
VOLLEYBOLL FÖR PERSONALEN I Raunistula tisdagar kl.
20.00–22.00.
COOPERTEST (Isaskar) Planerat datum 18.11. Bekräftas
inom kort i Kårbulletinen. Tremannalag eller om man så vill
enbart individuellt.
SENARE I NOVEMBER: ÅAmästerskap i tennis & grundkurs
i tennis. Mera info inom kort.

Stipendier för studerande
vid ESF/TkF/ekonomutbildningen
Ur Dagmar och Ferdinand Jacobssons fond ledigförklaras 42 000 € att sökas av
framåtsträvande studerande och 30 000 € av framåtsträvande forskare inom ekonomutbildningen.
Ur Fabian Klingendahls fond ledigförklaras 111 241,65 € att sökas av studerande inom ekonomutbildningen. Beloppet utdelas som ett eller flera stipendier huvudsakligen för språkstudier i utlandet
Mera information om stipendierna finns på ESF:s och TkF:s anslagstavlor.
Ansökningstiden utgår måndagen den 10 november 2008 kl. 14.00.
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Graduate
School
of Materials
Research
The Graduate School of Materials
Research, GSMR, offers three postgraduate positions starting on January 1st, 2009. The maximum funding
period is four years. Advanced level
courses and personal supervision of
students are given within existing research projects for gaining the Doctoral degree in Materials Research.
Advanced training is given within
research groups, active in the following areas:
* Ceramics, glasses and metals
* Polymeric and composite materials
* Surface chemistry and physics
* Experimental materials physics
* Computer simulation of materials
The Graduate School program is
supported by the Ministry of Education. Education is provided jointly
by the University of Turku and Åbo
Akademi University. Applicants having a Masters Degree in Chemistry,
Chemical Engineering, Physics or
Technical Physics are preferred.
Applicants to the Graduate
School are invited to write a freely
formulated application containing
the following items: 1) Curriculum
Vitae, 2) Copies of examinations or
diplomas granted, 3) A research plan
approved by one of the participating
laboratories, and 4) Letters of recommendation (if available).
The applications should be submitted to the Director of the Graduate
School, Professor Jarl B. Rosenholm,
Department of Physical Chemistry,
Åbo Akademi University, Porthansgatan 3-5, FIN – 20500 Åbo, Finland.
E-mail: Jarl.Rosenholm@abo.fi. For
further information see http:/www.
abo.fi/gsmr. The applications should
be submitted before November 7th,
2008.

MfÅA på webben:
www.abo.fi/meddelanden

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
tfn (02) 215 4693
e-post: peter.sandstrom@abo.fi
Michael Karlsson, redaktör
tfn (02) 215 4715
e-post: michael.karlsson@abo.fi
W EB B R EDA K TÖ R
Ben Roimola
tfn (02) 215 3229
e-post: ben.roimola@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

Forum för skärgårdsforskning
den 18 november kl. 13–16 i Åbo
Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi arrangerar i samarbete med Skärgårdshavets
Biosfärområde ett forum för skärgårdsforskare tisdag 18.11 kl. 13–16 i Arken, Fabriksgatan 2 (Åbo). Alla som forskar om eller i skärgården eller är intresserade av
skärgårdsutveckling är välkomna att diskutera skärgårdens roll inom forskningen
och undervisningen vid ÅA i dag, hur intresset kunde ökas både bland studerande, forskare och lärare, hur skärgårdssamhällena ser på forskningen som ett
stöd i den lokala utvecklingen, hur tidskriften Skärgård ytterligare kan stärkas som
kvalitetstidskrift och vilka samarbetsformer som behöver förstärkas mellan ÅA och
andra skärgårdsaktörer, t.ex. med Skärgårdshavets Biosfärområde, Skärgårdscentret Korpoström, kommuner, företag, organisationer och landskap.
Intresseanmälan senast 14.11 till Nina Rytkönen, e-post: nina.rytkonen@abo.fi.
Närmare information ges av ordf. Nina Söderlund, nina.soderlund@abo.fi, tfn (02)
215 4941.

E- P O S T
meddelanden@abo.fi
WWW
www.abo.fi/meddelanden
A N S VA R I G U TG I VA R E
Kommunikationschef
Thurid Eriksson
tfn (02) 215 4124
e-post: thurid.eriksson@abo.fi
Tidningen trycks av Uniprint
och upplagan är 4 800 ex.
ISSN 0359-8632

Åbo 2008

MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI

27

Humanisterna höjer profilen
Nytt samarbetsorgan vill gynna tvärvetenskaplig forskning
Q Mera samarbete och högre
profil kan gynna alla ämnen
inom humanistiska fakulteten.
Det säger ÅA-filosoferna
Olli Lagerspetz och Hannes Nykänen, som har tagit
initiativet till Institutet för
humanistisk psykologi, som
startar sin verksamhet med
en kongress den 21 november
under temat ”Mänskan inför
sig själv”.
– Tanken är att institutet
ska vara ett samarbetsorgan
för forskningen inom ämnena
vid humanistiska fakulteten
vid ÅA. Institutet ska fungera
främst som ett tvärvetenskapligt forum för exempelvis gemensamma seminarier, samt
på sikt som ett nätverk för
forskare inom olika humanistiska ämnen. Eventuellt kan
också vissa ämnen vid TF och ESF tänkas vara
intresserade av detta, säger Hannes Nykänen, t.f.
akademilektor i filosofi.
– Om seminarierna leder till att vi har större
kännedom om varandras forskning så blir det på
sikt kanske också lättare att bilda tvärvetenskapliga forskningsgrupper, menar Olli Lagerspetz, t.f.
professor i filosofi.
Lagerspetz och Nykänen befarar att humanisterna överlag har förlorat självförtroendet beträffande vilken betydelse humanistisk forskning har
för samhället.
– Men det finns ingen orsak till detta.
Ett närmare samarbete kunde därigenom stärka
såväl de enskilda ämnena som den gemensamma
profileringen.

Men vad avses med humanistisk psykologi?
– Termen humanistisk
psykologi är allmänt hållen
och syftar på frågor som i
något avseende berör människans psyke och själ. Det
handlar då om frågor ur ett
förståelseperspektiv, och om
människans självkännedom,
hur vi som människor förstår
vår existens och våra handlingar.
– Beskrivningarna lämnar mycket öppet, och den
inledande kongressens syfte
är att få igång en diskussion,
säger Hannes Nykänen.
Termen humanistisk psyLagerspetz (t.v.)
kologi innebär också en lös
och Nykänen vill
markering för att utesluta
se mera samsådana aspekter av humaarbete mellan
humanisterna.
nistisk forskning som är empiriska för att istället understryka den sida av forskningen som berör människans själsliv i både individuell och kollektiv
bemärkelse.
– Vi har gjort en sondering bland ämnen vid
HF, och det visade sig finnas ett tydligt intresse för
samarbete inom frågeställningar som kan betecknas som humanistisk psykologi, berättar Hannes
Nykänen och Olli Lagerspetz.
Vid kongressen den 21 november medverkar
Svend Brinkman, psykologi, Århus universitet,
Jørn Boisen, fransk filologi, Köpenhamns universitet och Thorsten Botz-Bornstein, filosofi,
Tuskegee University. Mera information om seminariet kan fås via e-post: hannes.nykanen@abo.fi

PETER SANDSTRÖM

