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Verksamhetsberättelse

”Studentkåren har till uppgift att vara
en förenande länk för studerandena
vid Åbo Akademi samt att främja deras samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och
strävanden i anknytning till studerandes roll i samhället.”
ÅAS stadgar, 1 §

ÅAS verksamhetsberättelse 2017

1

Verksamhetsidé

Åbo Akademis Studentkår har enligt universitetslagen (558/2009) till uppgift
att vara en förenande länk för studerande vid Åbo Akademi samt främja deras
samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till de studerandes roll i samhället. Utgifterna för verksamhet som är förenlig med studentkårens syfte och uppgifter betalas med
inkomsterna av studentkårens egendom och verksamhet samt med den medlemsavgift som studentkåren har rätt att påföra studentkårens medlemmar.
ÅAS intressesektors verksamhet utgörs i huvudsak av tre områden: intressebevakning, service och samhällspåverkan. 2017 hade ÅAS totalt 4869 kårmedlemmar, varav 4594 grundexamensstuderande, 70 forskarstuderande
och 203 utbytesstuderande.1 Medlemmarnas placering på verksamhetsorterna var följande Åbo 3345 st., Vasa 1010 st., Jakobstad 100 st., Helsingfors 27
st., Mariehamn 1 st.2
ÅAS strävar efter att fungera som en aktiv part i alla frågor som berör högskolestuderande. ÅAS bedriver även affärsverksamhet för att ekonomiskt stöda
den ideella verksamheten samt för att erbjuda service för medlemmarna.

2

Allmänt

ÅAS högsta beslutande organ är kårfullmäktige. De 25 mandaten i kårfullmäktige var under år 2017 besatta med följande grupperingar: De Rättvisa, LSK i
Åbo, LSK i Vasa, MK-listan, Åbo Gröna Vänster och Socialdemokratiska studerande. Fullmäktige sammanträdde nio gånger under året samt till ett konstituerande möte för år 2018 i december 2017.

3

Intressesektorn

2017 var ett innehållsrikt år för Åbo Akademis Studentkår.  Studentkåren firade 98 år. På intressebevakningssidan arbetade intressesektorn särskilt aktivt
med högskolepolitiska frågor i och med att det var kommunalval våren 2017
och projekt som berörde utvecklingen av Studentkårens verksamhet.
Under 2017 fortsatte Studentkåren med arbetet kring den nya strategin. Arbetsgruppen för projektet bestod av Milla Stenström (ordförande), Ken Snell1.11.2017
2
7.3.2018
1
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man, Anna Nylund, Rasmus Lindqvist och Anton Norrback samt följande personer i egenskap av deras post; FO Oscar Nyman, SO Pontus Lindroos, EDO
Marina Stenbäck, GS Linda Lindholm och VD Patrik Fellman.
I linje med strategiarbetsgruppens tankar kring utvecklingsarbetet beslöt ÅAS
fullmäktige på sitt möte 6/17 att genomföra en utvecklingsprocess för ÅAS under hösten 2017. Till stöd för detta anlitades Wise Consulting som kom med sin
expertis gällande att utveckla organisationen vidare samt för att stöda rekryteringsprocessen av ny vikarierande generalsekreterare.
Som resultat av arbetet kom strategigruppen med ett åtgärdsprogram som
godkändes av fullmäktiges höstmöte 31.11.2017. I åtgärdsprogrammet finns
sex konkreta mål samt tidtabell för utförandet av åtgärderna.

3.1

Intressebevakning

Under året 2017 skapades två guider för att stöda och informera Studentkårens medlemmar. Dessa var rättskyddsguiden och Kårenitguiden, som utkom
både i pappersformat och elektroniskt. Rättskyddsguides syfte var att ha tydlig
guide och klargöra studerandes rättigheter och skyldigheter vid Åbo 114 Akademi. Guiden ska vara stöd för studerande i problemsituationer där var och en
kan snabbt kolla vilka rättigheter man har. Kårenitguiden hade som syfte att
klargöra för studerande vad en studentkår är och varför betalar man kåravgiften. Nya Kårenitguiden skulle ersätta gamla Gulnäbbsguiden och vara mer
relevant även för äldre studerande.

Likt tidigare år har ÅAS under år 2017 arbetat aktivt med frågor berörande
internationalisering och internationella studerande. I enlighet med FSF (Finlands Studentkårers Förbund) verksamhetsplan och projektet “Få fler att stanna” var internationella studerandes integration i arbetslivet ett centralt tema
för år 2017. I samarbete med TYY och universitetens rekryteringsanställda på
Arbetsforum och Rekry har ÅAS arrangerat en “arbeta i Finland vecka” (“Working in Finland week”) i oktober.
ÅAS deltog i Pride-paraden i Åbo den 26.8.

3.2

Medlemsservice

3.3

Samhällspåverkan

Under 2017 inleddes en digitalisering av Studentkårens kundverktyg både
för internt och externt bruk. Bl.a. inleddes arbetet på en ÅAS webbshop som
i framtiden skulle innehålla bokningssystemet för ÅAS uthyrbara utrymmen.

I Åbo har ÅAS fört fram sina kommunalpolitiska strävanden och ambitioner
med de övriga student- och studerandekårerna i Åbo genom Grupp 40 000
9
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samarbetet. ÅAS har även fungerat som ordförandekår för grupp 40 000. Under året 2017 har ÅAS tillsammans med de andra studerande och studentkårerna genomfört projektetmed att få studerande att rösta i kommunalvalet i
april 2017. Lobbningen för Grupp 40 000:s genemsamma kommunalpolitiska
program var aktivt gentemot kommunalvalskandidaterna före valet samt mot
fullmäktigegrupperna efter valet. Inför valet anställdes kommunalvalskoordinator Anna Nyberg som hjälp till de praktiska arrangemangen.
Enligt universitetslagen ska Åbo Akademi särskilt tillgodose den svenskspråkiga befolkningens behov av utbildning och forskning samt i sin verksamhet
beakta landets tvåspråkighet. ÅAS arbetar ständigt för att uppmärksamma
svenska språkets ställning och för att bevaka svenskspråkiga studerandes intressen, så även under 2017. Språkfrågor lyftes fram speciellt till Finlands Studentkårers Förbund, Studenthälsan och Nyyti r.f. ÅAS deltog aktivt i utvecklingen av studiekortsleverantören Franks svenskspråkiga service under året.
ÅAS fullmäktige fastställde på sitt möte 2/17 att stöda Röda Korsets hemlandsverksamhet som biståndsmål för läsåret 2017-18. 0,7 % av kåravgiftsintäkterna har donerats till detta ändamål

3.4

Intressesektorns ekonomi

Medlemsavgiften under läsåret 2017–2018 var 116,00 euro för grundexamensstuderande och 62,00 euro för forskarstuderande. Medlemsavgifterna
uppgick år 2017 till 302 661,77 euro (exkluderande hälsovårdsavgiften om 54
euro/grundexamensstuderande medlem). Av dessa medel har 123 742,71 euro
gått till löner. Som helhet har ÅAS intressesektor klarat ekonomin bra år 2017
trots att antalet medlemmar sjunker. Under året har intressesektorn erhållit
127 700 euro från likvidationen av Finlands Svenska Studenters Andelskassa.

3.5

Kårstyrelsen

Åbo Akademis Studentkårs styrelse bestod under året av följande medlemmar:
Pontus Lindroos, styrelseordförande
Sebastian Wassholm, vice ordförande (1.1-24.10.2017), ansvarig för internationella ärenden
Ina Laakso, vice ordförande (24.10-31.12.2017), ansvarig för projekt och evenemang
Richard Printz, Information, motion och specialföreningar
Kati Systä, Medlemsservice och samhällsfrågor
Nadja Vesterinen, Studierelaterade ärenden och utbildningsfrågor, ansvarig
för Vasa
Styrelsen hade 27 möten under året.
10
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3.6

Personal och projektansvariga

Under året bestod intressesektorns sekretariat av:

Vikarierande generalsekreterare Linda Lindholm och vikarierande generalsekreterare Helen Honkasaari (från 9.10.2017), högskolepolitisk expert Petra
Lindblad, socialpolitisk expert Monika Antikainen (fram till 30.6.2017), informatör Matias Dahlbäck, kanslisekreterare Markus Heikkilä, vikarierande
kanslisekreterare Ken Snellman, och verksamhetsledare för Havtornen Jonna
Lindqvist. Vid intressesektorn arbetade under året även en kårvalskoordinator
(Emilia Mattsson), en kommunalvalskoordinator (Anna Nyberg) som anställdes på uppdrag av Grupp 40 000 samarbetet med de andra student- och studerandekårerna i Åbo, och en årsfestmarskalk (Annica Sigfrids). Riina Forsman
utförde ett arkiveringsuppdrag under sommaren 2017.

4

Ekonomisektorn

Verksamheten har koncentrerats till Kafé Gadolinia Kb:s studentbespisningar,
förvaltningen av kårfastigheterna och placeringsverksamhet. Kafé Gadolinia
Kb har liksom tidigare år också handhaft kvällsrestaurangen Restaurang Kåren. Kvällsrestaurangen har även under det här verksamhetsåret fått väldigt
positiv respons från festarrangörer och vi kan stoltsera med att ha en högklassig bankettrestaurang.
Kårhuset har kvällstid varit öppet från måndag till onsdag för kåreniter. Ekonomisektorn har understött verksamheten genom att stå för alla kostnader som
öppethållningen medfört. Havtornen i Vasa har varit i bruk och besöks aktivt
av medlemmarna i Vasa.
ÅAS helägda bolag Ab Jerum Oy har inte bedrivit verksamhet under räkenskapsperioden.
Enligt resultaträkningen visar ÅAS en vinst på 103 615,29 €. I totalresultatet
ingår följande enhetsresultat:
Kårfastigheterna
Intressesektorn
Placerade medel
			

4.1

-129 067,57 €
133 629,26 €
99 053,60 €

Ekonomidirektionen

Ekonomidirektionen (ED) bestod under 2017 av följande medlemmar: ordförande Marina Stenbäck, vice ordförande Anders Solvin, Anton Norrback, Jarkko Kaplin, Rachel Nygård-Taxell och Tommy Sandås.
11
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VD Patrik Fellman har fungerat som sekreterare för ekonomidirektionen.
Under året 2017 sammanträdde ekonomidirektionen till åtta protokollförda
möten varav ett möte hölls per e-post.

4.2

Personal

4.3

Revisorer

4.4

Kafé Gadolinia Kb

Patrik Fellman har fungerat som verkställande direktör för ÅAS ekonomisektor,
Kafé Gadolinia Kb och AB Jerum Oy under år 2017.

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

Kafé Gadolinia Kb fortsatte att under 2017 bedriva studentbespisning i Åbo i
Café Arken, Café Gadolinia, Café Fänriken, och Café Kåren. Café Hanken enheten avslutade sin verksamhet vid årsskiftet 2016-2017 då Handelshögskolan vid Åbo Akademi flyttade ut ur Hanken fastigheten och huset renoverades
för Yrkeshögskolan Novias användning. Efter att Novia flyttat in i fastigheten
återupptog Kafé Gadolinia Kb inte verksamheten i Hanken fastigheten.
Det bland studerande populära ”Late Lunch”-konceptet, dvs. måltidsstödd
lunchförsäljning kvällstid har fortsatt i Café Gadolinia. Det nya Lunchkonceptet ”Gado Bowl” infördes i samband med att Café Gadolinia öppnade efter
sommaren. ”Gado Bowl” salladskonceptet är ett komplement till den ordinarie studentlunchen och erbjuder dagligen varierande salladsbord från vilket
studenter och övriga lunchgäster kan plocka ihop en välbalanserad sallad utgående från egna preferenser.
Kafé Gadolinia Kb har under året gjort målmedvetna satsningar på marknadsföring i sociala medier och varit en drivande kraft i ordnande av den tredje Street festivalen tillsammans med Åbo Akademi. Festivalen var en del av Åbo Akademis inskriptionshögtidligheter och hade 1050 deltagare.

Antalet sålda studentluncher 2013-2017:
2013		2014		2015		2016		2017
238 046
256 447
256 152
240 782
223 743
Antalet sålda studentluncher minskade med 7% och antalet sålda övriga luncher minskade med 5%. Det minskade antalet studentluncher beror på att bolaget haft en restaurang mindre än året innan. Omsättningen för bolaget var
under år 2017 1 879 234,50 €, vilket är ca 76 000 € mindre än året innan. Även
bolagets rörelseresultat sjönk till 35 695,36 €.
12
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För Kafé Gadolinia Kb har gjorts separat bokslut, som visar en vinst på
42 169,81 €.

4.5

Kårfastigheterna

Renoveringen av Kårhuset inför Studentkårens 100-års jubileum fortsatte
under sommaren 2017 då renoveringen av Tavasthem genomfördes. Alla bostadsvåningar på Tavasthem totalrenoverades maj-oktober 2017. 8 st. av de
allra minsta rummen i den västra ändan av Tavasthem gjordes om till 4 st. två
rums lägenheter med eget badrum och kök.

Samtliga rum på Tavasthem fick efter renoveringen egen toalett samt eget minikök med kylskåp, vattenpost och plats för mikro. I samband med renoveringen togs de gamla trägolven fram och restaurerades och målades om i alla rum
där golvet var i tillräckligt gott skick.
De gemensamma utrymmena i bostadsvåningarna renoverades och moderniserades. I renoveringen togs i beaktande både de boendes önskemål och
behov samt tillgänglighet då varje våning nuförtiden har en tillgänglig toalett
och dusch.
I samband med Tavasthems renovering fick fastigheten en ny värmefördelare samt förnyad luftkonditioneringsapparatur. Den nya infrastrukturen leder
till att Tavasthem nu är energieffektivare och fastighetsautomationen ökar. I
samband med renoveringen installerades även en ny röklucka på Tavasthems
tak på räddningsverkets begäran. Under sommaren målades ytorna på kårkansliet och ett nytt förvaringsrum byggdes in. Under hösten renoverades kårkansliets kök.
Renoveringen av Tavasthem finansierades med lån. ÅAS lyfte 1,8 miljoner euro
av lånet på 2 miljoner euro som Nordea Abp beviljat för tio år. Lånet har en
amorteringsplan på 15 år. ÅAS har skaffat ett ränteskydd för lånet för låneåren
2-10. De totala kostnaderna för Tavasthems renovering uppgick till ca 1,79 miljoner euro varav ca 1,6 miljoner hänför sig till entreprenaden och resten i planerings- och övervakningskostnader etc. ÅAS lyfte 50 000 euro från Branders
fond för att täcka en del av renoveringskostnaderna. Resten av renoveringskostnaden har aktiverats som en egen post i balansen och avskrivs planenligt
på 20 år. Arkitektplaneringen för Tavasthems renovering har gjorts av Hila Arkitehdit Oy med Sakari Himanen som huvudplanerare. Rakennus Kurre Oy anlitades som huvudentreprenör för renoveringen och Teppo Varpe samt Henry
Talvi som övervakare.
Havtornens tak och fasad renoverades under sommaren 2017. Utöver syd- och
13
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västfasaden uppdagades motsvarande konstruktioner och röta i tornens norra och östra fasader. Direktionen beslöt att renovera alla fasader samtidigt då
arbetet väl inletts. Renoveringsarbetet genomfördes av Ab Engman Service Oy
och den totala kostnaden för renoveringen uppgick till ca 350 000 €. Museiverket har beviljat 30 000 euro i understöd till renoveringen. Hela kostnaden
för renoveringen har aktiverats som en egen post i balansen och avskrivs planenligt på 20 år. Havtornen visade ett resultat på -19 138,45 €.
Efter administrationskostnader och avskrivningar gör Tavasthem ett resultat
på -109 929,12 €. Ur den så kallade Studenthemsfonden, som förvaltas av
Stiftelsen för Åbo Akademi, erhölls 30 564,95 € för Tavasthems reparationskostnader, jämfört med föregående år (26 511,38 €).

4.6

Administrationen

4.7

Självtäckande fonder

4.8

Kårhusfonden

ÅAS verksamhetsberättelse 2017

rav bostädernas marknadsvärde är ca 2,35 milj. €, och aktie- och räntefondernas dagsvärde är ca 2,36 milj. €.

4.9

Ekonomisektorns understöd till intressesektorn

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

Administrationskostnaderna för ÅAS uppgick 2016 till 87 742,84 € där de
största enskilda kostnaderna består av lönekostnader och kostnader för ekonomiförvaltning. Administrationskostnaderna har allokerats till de olika enheterna.

Knoellingerska fonden förvaltade och hyrde ut bostaden enligt stadgarna för
fonden. Nummelins och Wallenius fond delade ut stipendier enligt stadgarna
för fonderna.
Under året har Ekonomidirektionen sett närmare på de självtäckande fondernas aktieinnehav. Inga större förändringar har ännu genomförts.

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

Totalt var placeringarnas marknadsvärde vid bokslutsdatum ca 4,71 milj. €, va14
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1

Styrelsens redogörelse för
verksamhetsåret 2017

Organisationen

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

1.1 Inledning

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

2017 hade ÅAS totalt 4869 kårmedlemmar, varav 4594 grundexamensstuderande, 70 forskarstuderande och 203 utbytesstuderande. Medlemmarnas
placering på verksamhetsorterna var följande: Åbo 3422 st., Vasa 1044 st., Jakobstad 108 st., Helsingfors 28 st., Mariehamn 1st.
ÅAS huvudsakliga uppgift är att bevaka sina medlemmars intressen och möjligheter att studera. Intressebevakningsarbetet förs på tre nivåer; på nationellt plan, på de studieorter där ÅAS medlemmar är aktiva och inom Åbo Akademi. ÅAS målsättning är att alla studerande ska ha likvärdiga möjligheter till
studier, studierelaterad service och studieliv. ÅAS arbete ska genomsyras av
jämlikhet och kårgemenskap. ÅAS har som enda svenskspråkiga studentkår
vid ett mångvetenskapligt universitet ett speciellt samhälleligt och finlandssvenskt ansvar.

1.2

Fullmäktige

Den högsta beslutande makten inom ÅAS innehas av fullmäktige. Under år
2017 sammanträdde fullmäktige till nio möten. Grupperingar i ÅAS fullmäktige 2017 har varit De Rättvisa, LSK i Åbo, LSK i Vasa, MK-listan, Åbo Gröna
Vänster och Åbo socialdemokratiska studerande.

16
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1.3

Åbo Akademis Studentkårs styrelse

Studentkårens styrelsesammansättning kan årligen anpassas efter organisationens behov. Under 2017 hade ÅAS sex stycken styrelsemedlemmar.
Studentkårens styrelse år 2017 har bestått av:
Pontus Lindroos, styrelseordförande
Sebastian Wassholm, vice ordförande (1.1-24.10.2017), ansvarig för internationella ärenden
Ina Laakso, vice ordförande (24.10-31.12.2017), ansvarig för projekt och evenemang
Richard Printz, Information, motion och specialföreningar
Kati Systä, Medlemsservice och samhällsfrågor
Nadja Vesterinen, Studierelaterade ärenden och utbildningsfrågor, ansvarig
för Vasa
Sebastian Wassholm beviljades på fullmäktiges möte 07/17 befrielse från uppdraget som vice ordförande i styrelsen från och med 25.10.2017 på grund av
att Wassholm fått en tjänst i Sverige. Wassholm fortsatte att fungera som styrelsemedlem även efter 25.10. Wassholm meddelade att han avstår från sitt
arvode från 1.10 på grund av att arbetet sköttes på distans och utan plikt att
närvara på någon av studentkårens verksamhetsorter.
Under året hade styrelsen totalt 27 st styrelsemöten.

1.4

Personal

Under året bestod intressesektorns personal av: Vikarierande generalsekreterare Linda Lindholm (till 22.9.2017), vikarierande generalsekreterare Helen
Honkasaari (9.10.2017 framåt), högskolepolitisk expert Petra Lindblad, socialpolitisk expert Monika Antikainen (fram till 30.6.2017), informatör Matias
Dahlbäck, kanslisekreterare Markus Heikkilä, vikarierande kanslisekreterare
Ken Snellman (28.8.2017 framåt) och verksamhetsledare för Havtornen Jonna
Lindqvist. Vid intressesektorn arbetade under året även en kommunalvalskoordinator (Anna Nyberg) i samarbete med de andra student- och studerandekårerna i Åbo samt en årsfestmarskalk (Annica Sigfrids). Emilia Mattsson
arbetade som studentkårens kårvalskoordinator år 2017.

Som ansvarsfull arbetsgivare har ÅAS under år 2017 värnat om sin personal
och erbjudit utbildning. Informatör Dahlbäck har deltagit i Finska Röda Korsets grundkurs i psykisk första hjälp. Högskolepolitiska experten Lindblad och
Informatör Dahlbäck deltog i Allianssis trakasseriombudsutbildning. Personalen har också erbjudits deltagande i det av Svenska studieförbundet, Folkhälsan, Svenska folkskolans vänner och Veritas arrangerade projektet Hälsa3,
som strävar till att stöda god arbetshälsa. Fyra anställda har deltagit i Hälsa3
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som inleddes 2016 och fortsatte under våren 2017.
Personalen har även tillgång till Smartums kultur- och motionssedlar. Utvecklingssamtal hölls under våren med samtliga av intressesektorns anställda. En
utbildnings-och rekreationsdag ordnades i maj och en personaldag i december.
Sedan personalens arbetsskyddsfullmäktige SE Monika Antikainen slutade i
juni, valde personalen HE Lindblad till uppdraget.
Under året har ÅAS inlett en strategiprocess som siktar på en ändrad organisationsstruktur inom både studentkårens verksamhet samt personalen. Ett ökat
fokus på att kommunicera studentkårens uppgift samt förbättrade arbetssätt
kommer att leda till nya arbetsbeskrivningar för personalen år 2018.

1.5

Studentkårens ekonomi

1.6

Kontakt med förvaltningen

2

Projekt år 2017

2.1

Uppföljning av ÅAS strategi

Under 2017 har studentkårens ekonomi varit stabil. Medlemsavgiften var 116
euro för grundexamensstuderande och 62 euro för forskarstuderande. Avgiften för grundexamensstuderande innehåller en avgift på 54 euro som går oavkortat till Studenternas hälsovårdsstiftelse.

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

Projektet var en fortsättning på projektet med att uppdatera ÅAS strategi som
påbörjades år 2016. Syftet med arbetet var att implementera den nya strategin för ÅAS. Gruppen bestod av Milla Stenström (ordförande), Ken Snellman,
Anna Nylund, Rasmus Lindqvist och Anton Norrback samt följande personer i
egenskap av deras post; FO Oscar Nyman, SO Pontus Lindroos, EDO Marina
Stenbäck, GS Linda Lindholm och VD Patrik Fellman.

Träffarna var 7 st till antalet och dessutom har det ordnats några träffar inom
mindre grupper för att mer specifikt fundera på olika åtgärder för att uppnå
strategin. Som resultat av arbetet kom strategigruppen med ett åtgärdsprogram som godkändes av fullmäktiges höstmöte 31.11.2017. I åtgärdsprogrammet finns sex konkreta mål samt tidtabell för utförandet av åtgärderna.
Som en följd av de tankar som strategigruppen kommit med beslöt ÅAS fullmäktige på sitt möte 6/17 att genomföra en utvecklingsprocess för ÅAS under
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hösten 2017. Till stöd för detta anlitades Wise Consulting som kom med sin
expertis gällande att utveckla organisationen vidare samt för att stöda rekryteringsprocessen av ny vikarierande generalsekreterare.

2.2

Kommunalvalet 2017

Projektet hade som syfte att få studerande att rösta i valet och att ÅAS skulle
lobba för det kommunalpolitiska samarbetsorganet grupp 40 000:s kommunalpolitiska mål i Åbo. Detta år var ÅAS ansvarig för arbetet med kommunalvalet inom grupp 40 000 (G40K). Inför arbetet med kommunalvalet anställde
ÅAS kommunalvalskoordinator Anna Nyberg för uppdraget.
Det gemensamma kommunalpolitiska programmet som sammanställdes under 2016 lanserades 23.1.2017 i Kårens festsal med en paneldebatt för kommunalvalskandidater. En webbsida för G40K öppnades inför kommunalvalet
med syfte att få en lista på studerandekandidater sammanställt på ett och
samma ställe. Dessutom fick G40K mer synlighet i och med hemsidan. Nätsidan fick domännamnet http://ryhma40k.fi. G40K ordnade ett jippo om studerandes praktikplatser och utvecklandet av dessa i början av mars, vilket fick
god mediapublicitet i lokala tv-nyheter, radio och tidningar. Samarbetsorganet
var även närvarande med ett bord på Fastlaskiainen, samt lobbade gentemot
kandidaterna på öppningen av valgatan i Åbo.
ÅAS ordnade ett valtorg i Arkens aula, Åbo, i mars där de flesta partier samt
G40K var representerade. Styrelsen ordnade i mars-april även en så kallad
kampuskarusell där lobbning för att få studerande att rösta i valet spelade en
stor roll. En kampanj i sociala medier med #jagharröstat genomfördes under
förhandsröstningen och egentliga valdagen.
Resultatet i valet var rätt så bra, och valet var en förbättring i att få de ungas
röst hörda i Åbo. Lobbning gentemot fullmäktigegrupperna skedde efter valet
genom möten med G40K och fullmäktigegrupperna.
I Vasa medverkade ÅAS i arbetet genom Vasa Studerande som tyvärr inte var
så aktivt inför valet. En paneldebatt planerades av Vasa Studerande men förverkligades aldrig.

2.3

Rättskyddsguide

Projektets syfte var att ha tydlig guide och klargöra studerandes rättigheter
och skyldigheter vid Åbo Akademi. Guiden ska vara stöd för studerande i problemsituationer där var och en kan snabbt kolla vilka rättigheter man har.

Guiden skrevs under hösten och publiceras både i tryckt form och elektroniskt.
Innehållet förbereds och texterna skrevs av styrelsen och högskolepolitiska
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experten. Guiden beskriver studerandes rättigheter vid Åbo Akademi både i
studierna och i studiemiljön.
Guiden behöver uppdatering då Åbo Akademis instruktioner och regler ändras.

2.4

Kårenitguiden

Projektet hade som syfte att klargöra för studerande vad en studentkår är och
varför betalar man kåravgiften. Nya Kårenitguiden skulle ersätta gamla Gulnäbbsguiden och vara mer relevant även för äldre studerande.

Guiden skrevs under våren och publicerades både i tryckt form och elektroniskt. Innehållet planerades av styrelsen och social- och högskolepolitiska
experterna. Guiden beskriver studentkårens service och innehåller praktisk information om Åbo Akademi som t.ex. var fakultetskanslierna ligger och vilken
sorts ärenden man kan sköta där.
Guiden skrevs så att den inte behöver uppdateras varje år.

2.5

Studentkårens varumärke

Projektets syfte var att “I samband med uppföljningen av strategin borde särskilt fokus sättas på att samla och utveckla tjänster, samarbetsavtal och service som studentkåren erbjuder.” Under detta år har Studentkårens varumärke
försökts tydliggöras och utvecklas.
De olika målen som lagts upp för detta projekt var ökad positiv synlighet på
campus, påbörjandet av strategiskt arbete samt systematiskt skapa enhetlighet. Under 2017 har styrelsen både synats på campus i samband med biljettförsäljning för evenemang, på valtorg och för allmän informationsspridning
och synlighet. Också styrelse-tröjor införskaffades. Månadsupdate som varit
en uppdatering varje månad över vad styrelsen gjort har också fått positiv
feedback på campus.
Det strategiska arbete för att utveckla och stärka varumärket har synts genom
att man försökt koordinera bättre när man lägger ut vad på sociala medier.
Detta är ett arbete som är ett lite mera långsiktigt. Genom att 2017 påbörja
en årsklocka för hela kansliets arbete och också påbörjandet av en kommunikations-årsklocka kan man arbeta mera effektivt och samtidigt också bättre
planera in kontinuerlig informations som ska ut.

Även ÅAS grafiska utseende på diverse videor och uppdateringar har vi börjat
skapa enhetlighet. Detta hör också ihop med att bygga upp en kommunikations-årsklocka så att man får en bättre översikt vad och när någonting ska ut
så att inte informationen klumpar ihop sig på en och samma dag i veckan. En
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utveckling för varumärket är också projektet “Utvecklandet av intressebevakningskommunikationen” i verksamhetsplanen för år 2018. Detta projekt är till
för att utveckla informationen från intressebevakningssidan till medlemmarna
för att visa den service vi erbjuder och det vardagliga arbetet som berör studeranden. I slutet av årets filmades också en “hur du hittar till Kåren” samt
reklamvideon över våra utrymmen som går att hyra är påbörjade.

för utbildning, där studentrepresentanterna fick framföra sina åsikter och
diskutera med Åbo Akademis ledning. Dessutom träffade fakultetsrådens
studentrepresentanter medlemmar av det högskolepolitiska nätverket för att
diskutera fakultetsspecifika ärenden. Alla dessa möten har gett ovärderlig information och kunskap till ÅAS styrelse och personal, som använts flitigt inom
intressebevakningen.

ÅAS har i sitt vardagliga arbete tagit detta projekt i beaktande och mera långsiktigt tänkt vad vi vill att vårt varumärke ska vara. Allt från synlighet på campus till kontinuerliga uppdateringar om intressebevakning och mera professionella webbsidor bidrog till detta projekt.

Det är viktigt att också komma ihåg att tacka de aktiva studentrepresentanterna för deras arbete. I december bjöd ÅAS på glögg till det högskolepolitiska
nätverket och studentrepresentanterna i en mer informell anda.

2.6 Utveckling av studentkårens studentrepresentantverksamhet
Projektets mål var att öka studenternas intresse för studentrepresentantplatser. Mycket av ÅAS intressebevakning sker genom studentrepresentanterna i
de olika organen, men arbetet syns alltid inte utåt. Studentrepresentanterna
har inte heller så bra koll på varandras arbete och vad som är aktuellt i olika
organ inom Åbo Akademi.

Vi vill att alla ÅAS studentrepresentanter känner sig som en del av en gemenskap. Genom att utbilda, diskutera och upprätthålla goda kontakter till sina
studentrepresentanter kan ÅAS se till att studentrepresentanterna hålls motiverade och engagerade i sitt uppdrag samt känner sig som en del av ett större
team.
För att uppnå målen i projektet utvecklades verksamheten gällande studentrepresentanter på flera olika plan. För att underlätta kommunikationen skapades en gemensam Facebook-sida för alla studentrepresentanter inom Åbo
Akademi. Tanken är att sidan ska användas för informationsspridning, diskussion och stöd. Dessutom skickades ett så kallat “studrepmejl” ut några gånger
under året. Där samlades aktuell information om nationella och ÅA-interna
ärenden.
ÅAS satt också mera vikt på att diskutera och stöda studentrepresentanter i
sitt arbete före och efter möten de deltagit på. Det skedde genom lunchmöten,
morgonkaffen och andra mer informella tillställningar där möteshandlingar
och tillvägagångssätt gicks igenom. Detta erbjöd också möjligheten för studentrepresentanter att diskutera med varann innan mötet.
ÅAS satsade också på att utbilda sina studentrepresentanter. Under hölls utbildning om bl.a. digitalisering av undervisning och planering av de nya magisterprogrammen. Dessutom ordnade ÅAS träffar med rektor och vicerektor
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2.7

Make studentkåren great again!

Projektets mål var att öka intresset för studentkåren med speciellt fokus på
kårvalet 2017. Detta skulle göras genom aktivt arbete under hela året.

Inom ramarna för detta projekt tillsattes det en kårvalsnämnd som inom sig
valde Rasmus Lindqvist som ordförande. Som kårvalskoordinator anställdes
Emilia Mattsson som jobbade med de mer praktiska sakerna gällande kårvalet. Kårvalsnämnden kom tidigt igång med sitt arbete och brainstormade fram
idéer för att synliggöra kårvalet. Detta gjordes genom att synas på campus, på
sociala medier samt genom att skicka traditionella pressmeddelanden. Nämnden ordnade också två kårvalsdebatter, en i Åbo den 23.10 och en i Vasa den
25.10 med välkända moderatorer: Stefan Wallin och Joakim Strand. Valtorg för
alla grupperingar ordnades 18.10 i ASA-huset samt 1.11 i Arken och Academill. Dessutom ordnades en valfest på Skärgårdsbaren i Åbo under den första
egentliga röstningsdagen den 7.11. En traditionell valvaka ordnades på Kåren
och Academill den 8.11.
Projektet hade ett synnerligen ambitiöst mål på 100 uppställda kandidater.
Tyvärr kunde man inte nå det målet men nog ett betydande ökning från 49
kandidater år 2015 till 71 kandidater år 2017. Valdeltagandet ökade från 24,9
% till 32,04 %, vilket även är ÅAS högsta valdeltagande under hela 2000-talet.
Deltagandet var dessutom högre än det nationella medeltalet på 31,9 %, vilket
är speciellt fint med tanke på att också den nationella röstningsprocenten steg
med 2,5 procentenheter från 2015.

3

Intressebevakning och samhällspåverkan

Inom intressebevakningen har ÅAS samarbetat med ämnes- och fakultetsföreningarna, studentrepresentantnätverket samt universitetets ledning och
personal. Kontakten med föreningarna intensifierades under året då man införde det högskolepolitiska nätverket som bestod av styrelsemedlemmar från
ämnes- och fakultetsföreningar. Detta nätverk skapades för att få en bättre
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kontakt med medlemmarna och föreningarna och för att på ett effektivare sätt
få fram studenternas åsikter inom intressebevakning.
Under 2017 fortsatte de månatliga rektorsluncherna med kårstyrelsen, kårpersonalen, rektor och förvaltningsdirektören. Kontakten till ÅA:s förvaltning
fungerade bra även under år 2017. Även kårpersonalens och styrelsens engagemang i olika arbetsgrupper inom ÅA och samarbetssamfund har varit en viktig del av intressebevakningsarbetet.
ÅAS har aktivt följt med diskussioner och utredningar på alla verksamhetsområden och har genom att uttala sig framfört sina medlemmars åsikter och
intressen, både gentemot ÅA och andra aktörer som ÅAS samarbetat med.
Under året har ÅAS aktivt deltagit i samhällsdebatten både kommunalt och
nationellt. På lokalt plan har planerandet av de nya magistersprogrammen varit ett hett diskussionsämne inom alla fakulteter. ÅAS har kontinuerligt följt
upp planeringen genom att aktivt vara i kontakt med studentrepresentanterna i fakultetsråden.
Nationellt har den politiska diskursen kretsat kring Undervisnings- och kulturministeriets högskolepolitiska vision 2030, där även en sammanslagning av
universitets- och yrkeshögskolelagen har kommit fram som ett alternativ. Detta har dömts av hela studentrörelsen och FSF har kommit med egna motförslag för att utveckla Finlands högskolefront. Visionsarbetet fortsätter år 2018.
Inom den socialpolitiska sektorn har både SHVS framtid och finansiering samt
studiestödsreformerna orsakat diskussion i studentrörelsen.

3.1

Kommunal påverkan

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

I Åbo har ÅAS fört fram sina kommunalpolitiska strävanden och ambitioner
med de övriga student- och studerandekårerna i Åbo genom Grupp 40 000
samarbetet. ÅAS har även fungerat som ordförandekår för grupp 40 000.
I Åbo är ÅAS representerad i Studiestad Åbo (tidigare RSGT), vilket är ett av
de samarbetsformer som utarbetats sedan Åbo stad fått statsfinansiering för
verksamheten. Målsättningen för arbetet är att Åbo ska vara Finlands bästa
och hela Östersjöns mest inspirerande studiestad fram till år 2025. Styrelseordförande Lindroos har i egenskap av representant för temagruppen “Studerandeevenemang” varit delaktig i Studiestad Åbos koordinationsteam.
Under året 2017 har ÅAS tillsammans med de andra studerande och studentkårerna genomfört projektet med att få studerande att rösta i kommunalvalet i
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april 2017. Lobbningen för Grupp 40 000:s genemsamma kommunalpolitiska
program var aktivt gentemot kommunalvalskandidaterna före valet samt mot
fullmäktigegrupperna efter valet. Inför valet anställdes kommunalvalskoordinator Anna Nyberg som hjälp till de praktiska arrangemangen.
I Vasa har den kommunala påverkan både mot högskolorna och staden gjorts
inom de ramar som samarbetsorganisationen Vasa Studerande r.f. erbjudit.
Styrelsen träffade även ordförande och viceordföranden för Vasa stadsstyrelse
på våren och diskuterade saker som är viktiga för studerande vid Åbo Akademi
i Vasa.

3.2

Intressebevakning

3.2.1 Kontakt till ÅA-ledningen
Styrelsen fortsatte med rektorsluncherna där styrelse och personal med jämna mellanrum träffat rektor Mikko Hupa och förvaltningsdirektör Ulla Achrén.
Under luncherna har man tangerat aktuella ärenden gällande Åbo Akademi.
Studentkåren har en väldigt god kontakt till akademins ledning även i övrigt
och höll bl.a. träffar med Åbo Akademis styrelseordförande Marianne Stenius,
rektor i Vasa Göran Djupsund samt möten med dekaner.
3.2.2 Språkpolitisk intressebevakning
Enligt universitetslagens 9 kap. 76 § ska Åbo Akademi ”särskilt tillgodose den
svenskspråkiga befolkningens behov av utbildning och forskning samt i sin
verksamhet beakta landets tvåspråkighet”. ÅAS arbetar ständigt för att uppmärksamma svenska språkets ställning och för att bevaka svenskspråkiga studerandes intressen, så även under 2017. Språkfrågor lyftes fram speciellt till
Finlands Studentkårers Förbund, Studenthälsan och Nyyti r.f.
I november skickade ÅAS tillsammans med rektorn ett brev till SHVS angående rekryteringen av en ny kommunikationschef och hur språkkunskaper togs i
beaktande i rekryteringen. ÅAS träffade även Campussport några gånger under året och diskuterade bl.a. utbudet av svenskspråkiga motionstimmar och
kommunikationen på svenska.
Inom FSF har ÅAS aktivt tagit upp kommunikationen på svenska, bl.a. när
ställningstaganden och andra översättningar har varit försenade. Situationen
blev bättre mot slutet av året men saken togs upp av ÅAS på FSF:s förbundsmöte där ÅAS motsatte sig en höjning av medlemsavgiften med de språkliga
aspekterna som motivering.
3.2.3 Jämlikhet
ÅAS deltog i Pride-paraden i Åbo den 26.8.
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I samband av diskussionen kring studiestödet och överförandet av samtliga
studerande till det allmänna bostadsbidraget, har oron för studerande barnfamiljer ekonomi ökat. I början av året kom dock regeringens förslag om ett
tillägg på 75€ till studiepenningen för studerande med barn vilket kommer att
underlätta deras situation något i början av 2018.
En undersökningen gjordes för studerande med barn gjordes på hösten i samarbete med Finlands studentkårers förbund, Befolkningsförbundet och Helsingfors universitets studentkår. Ett 20-tal studerande från Åbo Akademi svarade i undersökningen och en analys av svaren väntas komma i början av 2018
från Befolkningsförbundet.
Befolkningsförbundets och FSF:s broschyr för studerande föräldrar finns nu i
svenska översättning.
3.2.4 Internationalisering
Lik tidigare år har ÅAS under år 2017 arbetat aktivt med frågor berörande internationalisering och internationella studerande. Under året har arbetet kretsat till stor del kring främjandet av internationella studerandes integration i
arbetslivet, uppföljning av de införda terminsavgifterna för internationella
magisterstuderanden med medföljande stipendiesystem och arrangerande
av evenemang riktade till internationella studerande. I samarbete med andra
studentkårer och FSF har även frågor kring visum och försäkringar behandlats.
I enlighet med FSF (Finlands Studentkårers Förbund) verksamhetsplan och
projektet “Få fler att stanna” var internationella studerandes integration i arbetslivet ett centralt tema för år 2017. I samarbete med TYY och universitetens rekryteringsanställda på Arbetsforum och Rekry har ÅAS arrangerat en
“arbeta i Finland vecka” (“Working in Finland week”) i oktober. Under veckan
fick studerandena bland annat ta del av presentationer om företagsamhet, arbetssökningsprocesser och arbetslagstiftningen i Finland. Därtill erbjöds studeranden personlig rådgivning i form av bland annat CV-kliniker.
Ett lyckat koncept sedan år 2015 har varit samarbetet kring TurkuGether tillsammans med de andra student- och studerandekårerna i Åbo. Projektets
ändamål är att ordna evenemang för internationella studeranden, så att de
bättre kunde ta del av den finska kulturen och komma i kontakt med lokala
människor. Årets evenemang har varit mycket välbesökta, och de har innehållit bland annat besök till Runsala botaniska trädgård, ön Seili i Nagu och en
fotbollsmatch i finska Tipsligan (Veikkausliiga).
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des under våren och hösten ett “Lost in Turku” stadsorienterings-evenemang i
samarbete med Åbo stad och andra åboländska aktörer. Orienteringen riktade
sig främst till internationella studeranden, och båda tillfällena var välbesökta.
ÅAS har även bidragit till utbildningen av tutorer för både utbytesstuderande
och internationella magisterstuderande, och likt tidigare år gett ut en guide för
internationella studerande. I samband med detta ordnades också under hösten en pubkväll i Kårhuset för internationella magisterstuderande och deras
tutorer.
3.2.4.1 Terminsavgifter och avgiftsfri utbildning
I efterdyningarna av den lagförändring som beordrar de finländska högskolorna att uppbära terminsavgifter för de studerande, som kommer till Finland från
länder utanför Europeiska unionen och europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att avlägga en högskoleexamen på engelska har ÅAS och de övriga
studentkårerna aktivt följt med införandet av terminsavgifterna och skapandet av stipendiesystemen. Vid Åbo Akademi fastställdes det slutliga priset för
magisterprogrammen att ligga vid 10 000 - 12 000 euro per studieår, beroende på studieprogram. Stipendierna delas i sin tur ut i tre kategorier, varav
den första klassen täcker både läsårsavgiften och den studerandes levnadskostnader, den andra klassen täcker läsårsavgiften i sin helhet och den tredje
klassen täcker hälften av läsårsavgiften. Stipendierna beviljas för två år, varav
det andra året är villkorligt. De första läsårsavgifterna drevs in under hösten
2017, och samtidigt beviljades även de första stipendierna.
Under uppföljningsprocessen har ÅAS samarbetat aktivt och förtjänstfullt
med FSF, Åbo Akademis ledning samt enheten för internationella ärenden vid
Åbo Akademi.
3.2.5 FSF-träffar och -kontakt
Finland Studentkårers förbund arrangerade två större träffar för samtliga sektorer, kick-offseminariet 9-10.2 och höstseminariet 25.-26.9. Utöver detta
har sektorerna haft en träff under året. Den socialpolitiska sektorn har utnyttjat möjligheten till möten som i bästa fall arrangerats varje onsdag kl. 13 via
Adobe Connect och Facebook live. Behovet till den tätare kontakten har orsakats av både studiestödsreformen och social- och hälsovårdsreformen som har
fortsatt eller förverkligats under året.
Studentkårernas ordförande och generalsekreterare har kallats till regelbundna träffar under året, ÅAS har deltagit aktivt i träffarna.

Utöver dessa evenemang har ÅAS även i år arrangerat “Welcome Party” på
våren och på hösten för nya inkommande internationella studerande, i samarbete med de andra student- och studerandekårerna i Åbo. Därtill arrangera26

27

ÅAS verksamhetsberättelse 2017

ÅAS verksamhetsberättelse 2017

3.2.6		Ställningstaganden och mediasynlighet
3.2.6.1		Utlåtanden
13.1.2017
100 förslag till smidigare studievägar vid Åbo Akademi
23.1.2017
Utlåtande om undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemoria
Klar för urval - Bättre utnyttjande av studentexamen vid
högskoleantagning
9.3.2017
Utlåtande om förslag till ändringar i förvaltningsinstruktionen för ÅA
9.3.2017		Utlåtande om studiestödslagen lagen om besvärsnämnden
för studiestöd
11.10.2017
Utlåtande om ändringar till lagen om allmänna bostadsbidraget
23.11.2017
Brev till SHVS gällande behovet av användningen av svenska språket
3.2.6.2
18.1.2017
24.2.2017
28.3.2017
31.3.2017
22.9.2017
2.10.2017
24.10.2017
8.11.2017
1.12.2017

Pressmeddelanden
G40K publicerar nytt kommunalpolitiskt program
Kan jag få en praktikplats-jippo
Tavasthem renoveras
Nej till terminsavgifter
Kati Systä kandiderar till FSF:s styrelse
Ökat intresse för ÅAS kårval
Nya studentrepresentanter i ÅA:s styrelse
Rekordhögt deltagande i Kårval 2017
Ina Laakso är styrelseordförande 2018 / i ÅU, Vasabladet

3.2.6.3
27.1.2017
17.2.2017
21.2.2017
31.3.2017
12.4.2017
10.5.2017
4.9.2017
12.10.2017
6.11.2017
3.2.6.4
23.1.2017

Blogginlägg
Vem är riktigt kårstyrelsen 2017?
Från Vasa med kärlek
Hur mår studenterna?
Nej till terminsavgifter vid de finländska universiteten!
Tavasthem 2.0
FPA pop-up på campus
Studrepparna hälsar
ÅAS rekommenderar endast studielån med statsgaranti
Det här är din verklighet, påverka den!
ÅAS i media
Tässä ovat opiskelijoiden tavoitteet kuntavaaleihin /SO och
kommunalvalskoordinator Nyberg i Tylkkäri
Åbostuderande presenterade sina krav till valkandidaterna
- “Det är nu som vi kan påverka” /SO och FO om G40K kommunalvalsprogrammet i Yle

24.1.2017

28

15.2017
Föreningar visar upp sig på Åbo Akademi /Printz i Vbl
17.2.2017		Halarklädda våghalsar tar över Vårdberget /Fastlaskiainen
(Åbo) i ÅU
22.2.2017		Allt mer lockande att stanna i Åbo /SO om arbetsmöjligheterna i Åbo, Yle
22.2.2017		Kreativa ekipage i backen /Fastlaskiainen (Vasa) i Vbl
1.3.2017
Studenterna i Åbo firade med rök och spex /Fastlaskiainen(Åbo) i ÅU
1.3.2017
Åbos studentkårer efterlyser fler praktikplatser /SO om
praktikplatsbristen i Åbo, Yle
1.3.2017		Loskasta ponnistettiin karnevaali /Fastlaskiainen(Åbo) i TS
14.3.2017		Studerande tvingas ta lån /ÅAS insändare Hbl
29.3.2017		Högskolorna är aktiva inför kommunalvalet /SO om kommunalvalet i ÅU
29.3.2017		Studerande slår krafterna ihop för att Åbo ska lyssna /SO om
kommunalvalet i Stbl
29.3.2017		Kåren renoverar Tavasthem /Tavasthemrenoveringen i ÅU
19.4.2017		Trängsel väntar Gado, café Kåren tappar kunder /Fellman
om kårkaféerna i ÅU
29.5.2017		Vem skall inackordera knyttet? /ÅA & ÅAS insändare ÅU
31.5.2017		Lägenheter för internationella studerande /Wassholm i
Vega Åboland
15.6.2017		Milla Stenström får stort ÅA-pris /ÅU
3.8.2017		ÅA:s studentkår köper konsulttjänster för 15 000 euro /SO
om konsulttjänster i Yle
3.8.2017		Kåren anlitar konsultföretag för 15 000 euro /SO om konsulttjänster i ÅU
26.7.2017		Längre kö än någonsin till Studentbyn /Fellman i ÅU
5.9.2017
Ny i Åbo? Så hittar du till nyttiga adresser! / Laakso och
Printz i ÅU
22.9.2017		ÅAS föreslår Systä till styrelsen för studentkårernas förbund
/ÅU
23.9.2017		ÅAS esittää Kati Systää SYL:n hallitukseen /Aamuset
29.9.2017		Honkasaari är ÅAS nya generalsekreterare /Vbl
30.9.2017		Helen Honkasaari är studentkårens nya generalsekreterare
/Yle
10.10.2017		
Insändare: ÅAS rekommenderar endast studielån med
statsgaranti /SO och Systä insändare om lån för studerande
i ÅU
15.10.2017		Studentkårsordförande (VYY) vill se en enda högskola i Vasa
/SO kommentar om Vision 2030-diskussioner i Vasa
18.10.2017		Studentkårsordförande: Glad över trespråkig stadsdirektör /
SO om stadsdirektörsvalet i Åbo
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25.10.2017		Ålänning i Åbo Akademis styrelse /Rasmus Lindqvist i
Ålands Radio
25.10.2017		Fler kandidater - men engagerar kårvalet övriga studerande? /Kårvalsdebatten Åbo i ÅU
25.10.2017		“Klart vi ska ha kåravgift” /Kårvalsdebatten Vasa i Vbl
25.10.2017		Kårval vid Åbo Akademi - “Kåren borde komma närmare studerande” /Kårvalsdebatten Vasa i Yle
26.10.2017		Regeringen planerar lägre bidrag för kompisboende /Systä i
ÅU
29.10.2017		Kortsiktigt att återinföra delbostadsnormen /SO, Systä insändare i HBL
30.10.2017		Kårval lockar inte i Vasa /Lindqvist i Vbl
1.11.2017
Inflyttad i sin nya studielya /Nyrenoverade Tavasthem i ÅU
2.11.2017		 Stbl: Missnöje med kårvalet där Åbos svenska studerande
röstar /SO och FO i HBL
6.11.2017		“Jag har ingen aning om vad studentkåren gör” /Kårvalet i
HBL
8.11.2017		De rättvisa och Liberala studerande går framåt i ÅAS kårval
/Yle Åboland
8.11.2017		Rekordhögt valdeltagande i ÅAS fullmäktigeval /Kårvalet i
Vbl
9.11.2017		ÅAS kårval slog röstrekord för 2000-talet /Kårvalet i ÅU
9.11.2017		ÅAS slog valdeltagarrekord i fullmäktigevalet /Kårvalet i
Stbl
19.11.2017		Video blev som storm i vattenglas /SO Lindroos i Vbl
2.12.2017		Ina Laakso leder ÅAS-styrelsen /Vbl
2.12.2017		Ina Laakso leder studentkårens styrelse nästa år /ÅU
3.2.7 Intressebevakning inom utbildning
3.2.7.1 Undervisningens och stödfunktionernas kvalitet
Intressebevakningen inom utbildning sker fortlöpande och handlar till stor
grad om påverkning inom fakultetsråd och andra organ med studentrepresentation. ÅAS har en aktiv kontakt med personal vid ÅA och för en kontinuerlig
diskussion där undervisningsfrågor tas upp.
För att visa uppskattning för anställda vid ÅA delade ÅAS ut rosor i den traditionsenliga “Ros istället för ris”-kampanjen.
De som tilldelades rosor 2017 var:
Christel Björkstrand, Lektor i engelska
Patrick Gallagher, Timlärare i engelska
Blanka Henriksson, Universitetslärare
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Anette Hyöty, Koordinator för ÅA:s lärarutbildningar i Helsingfors
Caroline Ingo, Universitetslärare, kemins didaktik
Malin Johansson, Universitetslärare i tyska
Åsa Jakas, Lektor i företagsekonomi (redovisning)
Jonas Lagerström, Akademilektor i nationalekonomi
Pekka Lindqvist, Universitetslärare i exegetik
Sara Nyman, Kundansvarig på Café Arken
Ann-Charlotte Palmgren, Forskare, timlärare, genusvetenskap
Sari Pikkala, Forskningsledare i offentlig förvaltning
Aku Selenius, Bibliotekssekreterare
Patrick Sibelius, Universitetslärare i datavetenskap
Anna Smedlund, Studierådgivare

3.3

Socialpolitisk intressebevakning

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

3.3.1 Utkomst
Sipiläs regering fastslog i regeringsprogrammet, som godkändes i maj 2015,
att minska på studiestödsutgifterna på nationell nivå med 70 miljoner euro
fram till 2019 och på lång sikt med 150 miljoner euro. Från början av augusti
trädde första förändringarna till kraft och studiepenningen sänktes till 250,28
euro, oberoende när man inlett sina studier. Samtidigt höjdes statsgarantin
för studielånet från 400 euro till 650 euro. Maximiantalet stödmånader sjönk
också från 64 till 54 månader. Dessutom var en betalanmärkning i framtiden
inte vara ett hinder för att lyfta studielån vilket diskuterades mycket.
I augusti flyttades studerande  över till allmänna bostadsbidraget och detta
ledde till många förändringar bl.a. hur man räknar inkomster för att få stöd.
Många frågor uppstod även gällande hurdan hyresavtal man ska ha när allmänna bostadsbidraget beviljas per hushåll och studerande med ett gemensamt hyresavtal skulle räknas som samma hushåll.
I början av året kom regeringen med förslag att ett tillägg för studerande med
barn på 75 € skulle skapas för att minska nedskärningarnas påverkan. Tillägget kommer att betalas från början av 2018 och var ett av studentrörelsens
förverkligade mål under året. Under hösten uppstod en stor diskussion om hur
ökade kostnader från allmänna bostadsbidraget skulle täckas. I början kom
regeringen med en proposition till ändringar till lagen om allmänna bostads31
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bidraget för att införa ett kvadratmeterhyretak. Detta motsatte studerandeorganisationer sig starkt till.

en nationell aktör eller landskaperna samt vem skulle uppbära hälsovårdsavgifterna.

Senare drogs förslaget om ett kvadratmeterhyretak tillbaka och ett nytt förslag
om att återinföra den s.k. delbostadsnormen vilket skulle begränsa maximala stödet till 80% av ursprungliga maximala stödet för delade lägenheter och
lägenheter under 20 kvadratmeter. Det föreslogs även att i framtiden räkna
boendeutgifterna utgående från ett levnadskostnadsindex istället för hyresnivåindexet. Studerandeorganisationer motsatte sig starkt till att återinföra
delbostadsnormen och ställde sig kritiskt till ändringen av indexet på grund av
bristfälliga bedömningar av konsekvenserna.

Det fastställdes att SHVS kommer att behållas som en nationellt service och
organiseringsansvaret skulle ligga hos FPA, vilket var studentrörelsens mål.
Detta betydde dock att i framtiden kommer FPA att uppbära hälsovårdsavgifterna medan studentkårerna önskade att uppbära hälsovårdsavgifterna även
i fortsättningen. Det konstaderades av grundlagsutskottet att det skulle vara
möjligt även för studerandekårer att uppbära avgiften men förberedande arbetsgruppen kom till slutsatsen att flytta uppbärandet av avgifterna till FPA.

ÅAS deltog aktivt i förberedande arbetet och kommenterade FSF:s utlåtanden gällande förändringarna. Det ansågs även nödvändigt att göra ett eget
utlåtande om propositionen om att återinföra den s.k. delbostadsnormen för
att återinförandet skulle ha en särskild stor påverkan i kommungrupp III, dit
även Åbo och Vasa hör samt skulle begränsa stödet till de nyrenoverade Tavasthemsbostäderna. Senare under hösten drogs även förslaget om att införa
den s.k. delbostadsnormen tillbaka av familj- och omsorgsminister Saarikko
med motiveringen att införandet skulle ha haft oproportionerlig påverkan på
studerande.
ÅAS arrangerade två POP-UP FPA-kontorer i samarbete med FPA före och efter
förändringarna i Åbo 4.5 och 11.9. ÅAS ordnade även tre informationstillfällen
om förändringarna till studiestödet: i Åbo med Tiina Häkkilä (7.3) samt i Vasa
(12.4) och Jakobstad (11.4) i samarbete med Novium och FPA. ÅAS fick stor
mediesynlighet och genomslagskraft med sina insändare och intervjuer i den
svenskspråkiga pressen.
Studiestödsnämnderna vid högskolorna slutar vid årsskiftet när behandlingen
av alla studiestödsansökningar flyttas över till FPA, vilket har väckt stor diskussion kring hur rådgivningen för studerande sköts i framtiden. Från och med
början av 2018 kommer inkomstgränserna för studiepenningen höjas med 1
procent och betalningsdagen för studiepenningen ändras till första vardagen i
månaden, dvs. samma dag som allmänna bostadsbidraget betalas ut.
3.3.2 Studenthälsan (SHVS)
Under året har studenthälsans framtid diskuterats aktivt. Stora linjerna för
stiftelsens framtid fattades under året. Tjänster skulle utvidgas även till yrkeshögskolestuderande från och med början av 2019. Stora frågor kring detta
var hur stiftelsen skulle tryggas tillräckliga resurser och i fall nya verksamhetsställen öppnas till alla kommuner där det finns yrkeshögskolor. Stora frågan i
början av året var även vem som skulle bära organiseringsansvaret av tjänsten,
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ÅAS skickade på hösten ett brev till SHVS ledning angående rekryteringen av
en ny kommunikationschef då i arbetsannonsen stod inga krav på språkkunskaper. Brevet skrevs under även av rektorn och skickades även för kännedom
till FSF, HUS, SHS och AUS. Brevet mottogs bra och diskussionen med SHVS
VD Katariina Poskiparta fortsätter nästa år.
3.3.3 Hälsoarbetsgrupperna i Åbo och Vasa
Under året har styrelsen representerats i hälsoarbetsgruppen i Åbo av intressebevakningsansvariga Kati Systä. Grupperna har under året sammankommit
regelbundet på båda orterna. I Åbo har olika stödgrupper för studerande diskuterats mycket, SHVS årets kampanj om mentalhälsa och olika större rekryteringar inom stiftelsen, bl.a. en ny överläkare.
3.3.4 Motion
Campus Sport pilot-projektet tog slut sommaren 2017 och högskolorna valde
att fortsätta med Campus Sport som helhet från hösten 2017. Campus Sports
utbud utökades även med det som förut hörde till Isaskar-turneringen och den
gamla Isaskar-turneringen går nu in i en helhet som heter CampusSport Cup.
Bidraget som Vasa Studerande rf blev beviljade av Undervisnings- och kulturministeriet för att utreda motionsutbudet för Vasas högskolestuderande har
använts och kom fram med en rapport. Vasa Studerande rf:s medlemsorganisationer (VYY, ÅAS, SSHV, Justus, Novium) valde dock på ett medlemsmöte
28.4 att inte fortsätta med projektet eller söka tilläggsfinansiering för att starta ett pilotprojekt. Istället kommer motionen i Vasa förbli som den är nu för ÅA
studerande. Vasa universitets studentkår kommer med Vasa yrkeshögskolas
studentkår arbeta på att utöka och förbättra sina egna motionstjänster för att
vid ett senare tillfälle på nytt kunna ta upp ärendet om gemensamma motionstjänster i staden.
3.3.5 Boende
Under året har ÅAS varit representerat i Åbo studentbystiftelses (TYS) styrelse och delegation, Stiftelsen Vasa studiebostäders (VOAS) delegation samt
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Svenska Lärarhögskolans bostadsstiftelses styrelse och delegation.
Från och med hösten 2017 har kvoten för bostadsplatser för utbytesstuderande vid TYS i Åbo hölls på 350 lägenheter men antalet utbytesstuderande
ökade något vilket ledde till svår bostadssituation för utbytesstuderande. Studentkårerna samt universiteten i Åbo jobbade aktivt för att hitta lägenheter
åt utbytesstuderanden, bl.a. genom att skriva insändare i lokala tidningar och
bad folk med extra rum de kunde hyra ut att ta kontakt. I Vasa har dylikt behov inte funnits, eftersom att Lärkan erbjuder lägenhet till alla inkommande
utbytesstuderande från ÅA. Antalet bostadsansökningar hos TYS växte under
sommaren med 500 efterfrågan på förmånliga ettor har ökat i staden även på
grund av positiva strukturförändringen i Egentliga Finland.

4

Inrikesverksamhet

4.1

Specialföreningar

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

4.1.1 Specialföreningar (Åbo)
I Åbo har specialföreningskontakten skett genom bland annat ett utbildningstillfälle på våren. ÅAS har även aktivt deltagit och påverkat i specialföreningars möten och evenemang. I gott samarbete med specialföreningarna har ÅAS
och specialföreningarna ordnat ett flertal evenemang. Bland dessa kan nämnas Specialföreningsmässan, Gulnäbbsakademin, Wappen, Fantågen, specialfreningsfrukostar och utbildningstillfället. Som ett nytt koncept för år 2017
ordnade ÅAS två stycken ordförandekonferenser för specialföreningarnas ordföranden där man har pratat om aktuella ämnen inom studierelaterade ärenden i ÅA samt om föreningsrelaterade ärenden. Dessutom har man ökat kontakten med ämnesföreningarnas högskolepolitiskt ansvariga genom att bilda
ett högskolepolitiskt nätverk.
4.1.2 Specialföreningar (Vasa)
I Vasa har ÅAS ordnat specialföreningsmässan och gulnäbbsakademin för att
specialföreningarna skall kunna nå ut till nya, såväl som gamla studeranden.Vi
har dessutom ordnat en specialföreningsfrukost där vi träffat alla aktiva inom
föreningslivet i Vasa. Till havtornens 10 års fest bjöd vi även in specialföreningarna.
Styrelsemedlem Printz åkte till Jakobstad för att träffa StuBI och för att dela ut
studiekort och läsårsdekalen och presenterat ÅAS för nya studerande i Jakobstad. Under träffen med  StuBI diskuterades flytten av barnträdgårdslärarlinjen till Vasa och StuBIs verksamhet som en specialförening.
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4.1.3 Utbildningar
Ett utbildningstillfälle ordnades i på Kåren och ett i Vasa i Havtornen för att
säkerställa de nya styrelsernas kompetens inom sina egna verksamhetsområden. Varje styrelsemedlem i en specialförening hade möjlighet att delta i ett
utbildningsmoment. Skattmästarutbildningen hölls av Jaana Aaltonen från
Handelshögskolan vid ÅA och sändes per video till Vasa. Ordförandena i föreningarna i Åbo fick en inblick i arbetet av Alexander Lång, tidigare styrelseordförande och fullmäktigeordförande vid ÅAS, och i Vasa av Oscar Nyman, fullmäktigeordförande för år 2017. Sekreterarna i föreningarna blev utbildade av
Sebastian Wassholm. Evenmangsansvariga i föreningarna av Ina Laakso och
Kommunikationsansvariga av Richard Printz.
På höstens ordförandekonferens ordnades det en utbildning gällande den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft i maj 2018. GDPR
kommer även att uppmärksammas under specialföreningarnas utbildningar
2018.
4.1.4 Specialförenings- och projektmedel
2017 har ÅAS delat ut specialföreningsmedel på 6000 € till specialföreningar.
Tyngdpunkterna för 2017 var:
- Registrerandet av förening
- Verksamhet som gynnar studentinflytande vid Åbo Akademi  
- Evenemang och projekt som främjar gemenskap och samhörighet
- Handlingar som motverkar diskriminering, rasism, trakasserier och övrig osaklig behandling
- Verksamhet som sammanför internationella studerande med nationella studerande
- Verksamhet som främjar samarbete mellan specialföreningar
- Verksamhet som främjar studerandes image
Projektmedel till ett värde av 2000 € delades ut till föreningars projekt, som
skall redovisas till ÅAS inom 2017. Tyngdpunkterna för projekten ÅAS understödde 2017 var:
- Projekt som främjar studerandes allmänbildning och samhällsengagemang.
- Projekt som motverkar diskriminering, rasism, trakasserier och övrig
osaklig behandling.
- Projekt som främjar integrationen av utländska studeranden.
- Projekt som främjar studerandes image.
- Registrerandet av förening.
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4.1.5 Tutorverksamhet
ÅAS och tutorerna vid de olika enheterna har ett samarbete och ser till att nya
studerande får information om bl.a. stödtjänster och evenemang. Studentkåren deltog vid tutorutbildningstillfällen som ordnades i Åbo och Vasa av studiebyrån samt enheten för internationella ärenden. Vid dessa tillfällen presenterades Studentkårens verksamhet.
I Vasa har studentkåren hållit tutorpresentation åt nya tutorer för hösten 2017
och för nya studeranden gulispresentationer. I Jakobstad hölls det även en gulispresentation.

4.2

Studenttraditioner

4.2.1 Welcome Party
ÅAS arrangerade tillsammans med TYY, TUO och Novium ett Welcome Party
både på våren och på hösten för alla inkommande utbytesstuderande i Åbo.
Alla nya internationella studenter samt deras tutorer fick en fribiljett till festen.
Biljettintäkterna fördelas kårerna emellan i enlighet med den rådande STYLA-modellen.
4.2.2 Vändagen
Den 25.2 ordnades den traditionella “Rosettskrinningen” i Åbo för våra utbytes- och engelskspråkiga examensstuderande. Evenemanget ordnades i samarbete med TUO, TYY och Novium.
4.2.3 Fastlaskiainen
I Åbo ordnades Fastlaskiainen på Vårdberget tillsammans med de övriga student- och studerandekårerna i Åbo. Traditionellt tävlade de finska och svenska
student och studerandekårerna i en dragkamp. Efter pulkatävlingen på Vårdberget ordnades ett “After-pulkka”-evenemang på Kåren.
I Vasa har ÅAS varit med och ordnat Fastlaskiainen i samarbete med Vasa studerande r.f. Under dagen ordnades den traditionella pulktävlingen samt dragkamp och istället för rinkbandyturnering på grunda av dåliga isar ordnades
innebandyturnering i Academill i Vasa.
4.2.4 Valborg
I Åbo ordnades traditionell tillställning på Vårdberget i samarbete med studentkören Brahe Djäknar och YLE. SO Lindroos höll vapptal på Vårdberget och
FO Nyman höll tal vid Liljastatyn vid dess mösspåläggning tillsammans med
TYY.
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Efter Vårdberget skulle ett festevenemang med band ordnas på Kåren men
pga. lågt deltagarantal inhiberades evenemanget.
I Vasa ordnade Vasa studerande r.f evenemang i Hovrättsparken i Vasa med
musik och dragkamp. Mösspåläggning och tal hölls vid Topeliusstatyn.
VYY arrangerade fackeltåget i Vasa 6.12, till vilket ÅAS fick inbjudan och deltog i. Programmet började med samling vid Kaserntorget i Vasa där fackeltåget
började och avslutades på torget med sång av Wasa Sångargille och självständighetsdagstal av SSHV på svenska och av VYY på finska.
4.2.5 Fantåg
Under året ordnade ÅAS tre fantåg varav det första den 18.2 till Per Brahes
minne, det andra på Valborgsmässoafton 30.4 till Vårdberget samt på självständighetsdagen den 6.12 till hjältegravarna.

4.3

Gulnäbbsverksamhet

I Åbo hade styrelsen en presentation om studentkårens verksamhet och service på introduktionsveckan för gulnäbbarna.
Gulnäbbsakademi har arrangerats både i Vasa och Åbo.
I Vasa har ÅAS deltagit i Gulnäbbsinformationen i augusti och informerat tillsammans med specialföreningarna om Kårens verksamhet och service. Gulnäbbschill ordnades i Academill för Gulnäbbar och tutorer minglade med nya
studeranden under eftermiddagen och kvällen. Evenemanget var väldigt populärt och var en bra start på studieåret, samt en möjlighet för nya studeranden att bekanta sig med varandra och studentkårens utrymmen i Vasa.
Gulnäbbsinformation anordnades även i Jakobstad för de nya ÅA studerandena i staden.
Lär-dig-sitza-sitz ordnades i Academill i Vasa 13.9 med ett deltagande av 126
stycken studeranden och som serveringspersonal fungerade FSLF.

4.4

Övriga evenemang

Under året ordnade också styrelsen tre specialföreningsfrukostar åt specialföreningarnas styrelser, varav två i Åbo och ett i Vasa. Evenemangen var uppskattade och välbesökta. Under året har också många “campuskaruseller” ordnats,
dels för att synas, prata om aktuella saker men också t.ex. för att marknadsföra evenemang och sälja biljetter på campus.
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På självständighetsdagen ordnades en självständighetsdagsfest på Kåren för
att fira Finland 100. Programmet bestod av dans till tonerna av Axelbandet,
uppträdande av Chorum Virorum från Norrlands Nation i Uppsala och av Sam
Zimon. Evenemanget var en mingelfest med en liten cocktail-traktering med
över 200 sålda biljetter.
Lektorsföreningen dag!! FSLF att inte orka-evenemang?

4.5

ÅAS 100

Under året 2017 har planerandet av 100-års jubileet varit aktivt. Ordförande
för arbetsgruppen Lotta Metsärinne meddelade i början av året att hon tyvärr
inte har möjligheten att fortsätta på posten. Jan-Erik Kress har efter Metsärinnes avgång fungerat som ordförande för arbetsgruppen.
Planerna för jubileumsåret har framskridit och utvecklats. I skrivande stund
finns det planer på att anställa en ÅAS100-koordinator för koordinerandet av
året.

5

Information

Med en aktiv närvaro på sociala media, där både sak och skoj har getts utrymme för att informera, engagera och ibland underhålla, har ÅAS ökat antalet
följare på Facebook till cirka 3000 och på Instagram till cirka 1500.
		2017 2016 2015 2014
Facebook
3000 2400 2100 1600
Instagram
1500 1200 730 200
Som påföljd av de positiva resultaten av testkörningarna 2016 har kansliet har
under 2017 fortsatt använda kommunikationsverktyget Slack i den kansliinterna kommunikationen.
Styrelsen har gemensamt deltagit i uppdateringar på ÅAS sociala medier med
inspelade videouppdateringar varje månad för att lyfta fram den dagliga verksamheten för kårmedlemmarna. Fullmäktiges verksamhet har lyfts fram genom en videoblogg med fullmäktigeordförande runt varje möte. Fullmäktigegrupperingarna har även erbjudits möjligheten att efter mötet skriva ett inlägg
per gruppering som publiceras på ÅAS webbplats och sprids på sociala media.
Via bloggen på ÅAS webbplats har man också velat presentera både personerna på kårkansliet som en del av de sakfrågor ÅAS handskas med.
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Under hösten påbörjades projektet med att förnya ÅAS nätbutik för att inkorporera uthyrningen av ÅAS utrymmen i nätbutiken och för att göra nätbutiken
smidigare och mer tilltalande. Från och med årsskiftet 2017-2018 hyrs en del
av utrymmena ut genom nätbutiken, och projektet fortsätter under 2018.
Diskussioner kring hur intressebevakningskommunikationen ska förbättras
har inletts och utgör under 2018 ett eget projekt.

6

Samhällsansvar

ÅAS fullmäktige fastställde på sitt möte 2/17 att stöda Röda Korsets hemlandsverksamhet som biståndsmål för läsåret 2017-18. 0,7 % av kåravgiftsintäkterna har donerats till detta ändamål.
På våren 2017 ordnade ÅAS blodgivning på Åbo svenska teater med en blodgivningstävling mellan specialföreningarna. Denna vår tog SF-klubben hem
vinsten i antalet donatorer.
En kampanj med hashtagen #jagharröstat gjordes i samband med kommunalvalet för att uppmuntra studerande till valurnorna. ÅAS synliggjorde kommunalvalet med denna hashtag före valet på Instagram och Facebook.
Årsfestgåvorna till föreningar och vänkårer donerades under våren 2017 till
Åbo Akademis medelinsamling. Efter att medelinsamlingskampanjen avslutades i juni 2017 bestämde ÅAS styrelse att i årsfestgåva donera en summa till
Röda Korsets katastroffond.

7

ÅAS medlemsservice

Till ÅAS uppgifter hör att erbjuda service till sina medlemmar och specialföreningar. Service erbjuds bland annat i form av medlemsförmåner, utbildning och
rådgivning. Under år 2017 har studentkåren erbjudit olika former av service i
Åbo och Vasa.
Startpaketslagret för utbytesstuderande har upprätthållits i Åbo gemensamt
av ÅAS, TYY och Åbo Yrkeshögskola. I Vasa har startpaketslagret upprätthållits i samarbete med studerandekåren Novium.
Kansliservicen i Åbo och Vasa har innefattat bl.a. distributionen av läsårsdekaler, uthyrning av kårprylar och lokaler samt prylförsäljning. Studiekorten har
från och med i år inte längre distribuerats av kårkansliet utan skickas direkt
hem till studerande.
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ÅAS hyr också ut Marlirummet och bastu i Åbo och Havtornen i Vasa. Dessutom har kårmedlemmar och specialföreningar möjlighet att använda utrymmen gratis i Havtornen och Kåren för möten, administrerat av personalen.

84 Nadja Vesterinen
85 Kati Systä
86 Richard Printz

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

Kamratskapspris ur Jägarkapten Paul Wallenius Minnesfond
Ida Björkman
Christoffer Kaski

Studentprästen har varit anträffbar på kårkansliet i Åbo och i Vasa en gång i
veckan. I Åbo har Mia Pusa och Tiina Hallikainen fungerat som studentpräst
och Hans Boije fungerade som studentpräst i Vasa.

Senator Julius Nummelins Statsvetenskapliga pris
Emily Sundqvist, för avhandlingen ”Det finländska medborgarsamhället i förändring. Hur påverkas föreningar av finansiärers inflytande och krav på redovisning”.

En guide (Kårenintguiden) skrevs under året för att bättre beskriva och marknadsföra studentkårens tjänster för studerande samt en rättsskyddsguide
skrevs på hösten för att klargöra studerandes rättig- och skyldigheter vid ÅA.

Stipendium ur Magnus Karlssons minnesfond
Kim Backström
Anna Sjöström

ÅAS ordnade även olika evenemag bl.a. i samarbete med Novia och Svenska
folkskolans vänner. Som exempel på detta var en föreläsning av futuristen
Niko Herlin om framtidens jobb på Kåren 16.2. Ett evenemang ordnades även
i samarbete med Novia och SFV med rubriken “Att inte orka”. Evenemanget
lyckades dock inte särskilt väl då det råkades ordna samma dag som Akademiska Spexet hade sin föreställning i Åbo och deltagare blir endast ett fåtal.

Under våren 2017 delades även följande stipendier ut:
Stipendium ur Makarna Agneta och Carl-Erik Olins minnesfond
Sofia Jusslin för sin avhandling Challenging literacy in school – Expanding the
educational text environment with dance, 11 månader à 1 800 euro
Carl-Gustaf Stenvall för sin avhandling “En länk mellan världar”: Cytoplasmiska keratiner och nukleära laminer i proliferation och cancer i tjocktarmsepitelceller, 3 månader à 1 800 euro

8

Utmärkelser och stipendier

Vid årsfesten den 18 februari 2017 i Åbo utdelades följande förtjänsttecken
och stipendier:
Brahevingar
568 Anna Nylund
569 Milla Stenström
570 Rasmus Lindqvist
Brahevingar med lyra
119 Christoffer Hällfors
120 Marina Stenbäck
Styrelsenål
80 Sebastian Wassholm
81 Oscar Nyman
82 Pontus Lindroos
83 Ina Laakso
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9

Tal

9.1

SO Lindroos tal till Per Brahe 18.02.2017

Ärade Greve Per Brahe,

I år har det gått 377 år sedan Ni bestämde att Åbo och Finland behöver ett
universitet. Kungliga Akademin i Åbo formade hela staden och lade grunden
till vårt egna kära universitet Åbo Akademi. Tack vare era gärningar då får
Ni nu stå här, med oss, och betrakta de tusentals studenter som passerar er
varje dag. Och fastän det ibland kan kännas ensamt och kallt här på skvären,
misströsta ej, vi studenter kommer varje år att minnas och uppvakta er födelsedag med fanor, krans och ett välskrivet tal.
”Tamdiu discendum est, quamdiu vivas” – ”så länge man lever, så länge bör
man lära”. Detta är något jag anser vara viktigt i dagens samhälle, lika som det
garanterat också var 1640 då Per Brahe grundade Kungliga Akademin. Under
senaste årtionden har förutsättningarna varit rätt så goda för att uppehålla ett
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livslångt lärande då vi fått studiestöd som har täckt en stor del av de utgifter
studenterna har. I höst står vi dock igen framför det faktum att stöden skärs
ned. I samband med detta går bostadstillägget över till det allmänna bostadsstödet. För vissa kan detta till och med leda till ett större stödbelopp, medan
studerande med sambo i arbetslivet med stor sannolikhet kommer gå miste
om hela sitt bostadsstöd. Studerande föräldrar kommer trots allt att drabbas
allra mest då studiepenningen i framtiden räknas som inkomst vilket leder till
betydligt mindre total stödsumma. Frågan är då om ett livslångt lärande mera
är realistiskt efter dessa förändringar? Kan man längre studera på heltid efter
att man har familj och barn?
Käre Greve, vi studenter är dock inte de som ger upp i första hand. Vi är starka tillsammans, vår sammanhållning är något som jag bedömer att väldigt få
grupper i detta samhälle har. Förändring är något som konstant präglar studenternas vardag, det är ju något som hör till då världen utvecklas. Låt oss då
ta detta som en styrka, och sikta mot en ljusare vardag!
Till sist. Hjärtliga gratulationer Greve Brahe på Er födelsedag! Ja, kanske vi i
framtiden också kunde stanna upp och hälsa på Er här på skvären ibland under
årets alla andra dagar! Utan Er skulle vi trots allt inte kunna studera och leva
ett så fint studieliv som vi gör. Det är någonting vi är otroligt tacksamma för!

9.2

Välkomsttalet vid solenna akten 18.2.2012 av SO Lindroos

Ärade Rektor, kansler, ärade hedersgäster, kurator, inbjudna gäster, studenter,
mina damer och herrar,
Hjärtligt välkomna till Åbo Akademis Studentkårs 98:e årsfest!
Det gläder mig oerhört att se så många på plats här i vårt kårhus denna februarikväll, alla för att fira vår kära studentkårs 98 år! Åbo Akademis Studentkår
är känt för sina starka specialföreningar med en mycket aktiv medlemsskara
som skapar en god anda bland oss studenter. Det är ni, kåreniter och kårvänner
som gör studentkåren till en värdefull institution.
Studenternas hälsovårdsstiftelse, SHVS, publicerade på måndag resultaten
från högskolestuderandes hälsoundersökning 2016. Resultaten var oroväckande, över en tredjedel av högskolestuderande i hela landet upplevde att
de var utsatta för enorm stress. Enligt undersökningen var orsakerna oftast
svårigheter att få grepp om studierna. De mentala problemen har ökat under
2000-talet, där en speciellt markant skillnad kunde ses i männens psykiska
tillstånd. Dessa resultat är en följd av tuffare tidspress gentemot enskilda studerande, de strama ekonomiska förutsättningarna samt universitetens nedskurna resurser. Då vi på hösten 2017 även råkar ut för rejäla nedskärningar i
42

ÅAS verksamhetsberättelse 2017

studiestödet och omflyttning till allmänna bostadsbidraget kommer pressen
ytterligare öka för studerande.
För att förebygga denna utveckling är det av stor prioritet att vi som studentkår jobbar tillsammans med Akademin för en god studiemiljö där flexibilitet,
kvalitet och kritiskt tänkande möts och bildar en harmoni där den enskilda
studentens åsikter hörs och beaktas. Vi bör säkerställa att stödtjänsterna för
studenterna är tillräckliga. Motsatt vad dagens regering strävar efter, så kan
inte ett universitet fungera som en examensfabrik där endast slutresultatet
har betydelse. Vi bör tillsammans kämpa för att upprätthålla ett trivsamt Åbo
Akademi.
Studenter, nu om någonsin uppmanar jag er att söka lediga studentrepresentantplatser. Du som enskild student kan påverka genom eget engagemang,
vilket i sin tur kan hjälpa hundratals andra studerande vid akademin. Du kan
påverka hur vår studiemiljö ser ut och hur vi kan bekämpa psykisk ohälsa och
stress.
Studentkåren har under alla sina 98 år sammanfört studenternas intressen
och tankar. Våra viktigaste funktioner har inte förändrats, vi ska fortsättningsvis bevaka våra studenters intressen så att trivseln och välmåendet kan hållas
på en god nivå. Vi som studentkår bör också stöda de studenter som vill jobba
för ett bättre Åbo Akademi. Men vi får heller inte glömma bort den gemene
studenten. Studentkåren ska vara den sammanlänkande organisationen vid
vårt universitet dit alla studenter är välkomna. Oberoende vilken bakgrund
den enskilda studerande har är hen kårenit. Så är det nu och så bör det förbli.
Slutligen vill jag tacka årsfestkommittén och speciellt årsfestmarskalk Annica
för ett väldigt gott arbete! Det är ingen lätt uppgift att organisera en hel årsfest! Vi alla uppskattar verkligen ert goda arbete!
Kära festpublik, återigen hjärtligt välkomna till Åbo Akademis Studentkårs
98:e årsfest! Hoppas ni har en gemytlig kväll! Sjung! Skratta! Umgås! Njut av
kvällen!

9.3 VO Wassholms tal vid Errores utgivningstillfälle,
30.4.2017
Bästa wappfirare!

Lika säkert som snön i april kommer också Wappen varje år. Trots att vädergudarna i år inte givit oss det bästa vårvädret är detta en tid av glädje. Studieåret
börjar dra sig mot sitt slut och vi kan nu blicka tillbaka på det gångna årets bedrifter. Någon av er har kanske skrivit sin kandi eller gradu under året, medan
andra flitigt jobbat vidare med sina studier.
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Likt skumppan och studentmössan finns det en tidning som hör Wappen till,
nämligen Errores S:tae Valpugris. I år har redaktionen, bestående av Peter,
Viktor, Vanessa, Sebastian, Mathias, Roosa och jag själv, under ledning av
självaste Henrik Ståhl skapat er ett vidunder utan like. Årets tidning fortsätter
i samma finurliga fotspår som sina föregångare, och håller som publikation definitivt högre standard än sannfinländarnas kulturpolitiska program.
Slutligen vill jag tacka er alla som trotsat vädret och tagit er ut hit ikväll. Jag
hoppas vappen för med sig allt ni någonsin önskat er. Tack för mig!

9.4 Åbo Akademis Studentkårs styrelseordförande Pontus
Lindroos tal på Vårdberget den 30 april

Ärade studenter, kära festpublik,

Här är vi igen på Vårdberget med våra vita mössor och skumvin. Brahe Djäknar
sjunger, folket är glada, ballonger skymtar bland folkmassorna, ja vi kan säga
att det sannerligen är vår nu!
Året som gått har inte förlöpt i lika stor festyra ur studenternas synvinkel. Sparkraven vid universiteten och de historiskt stora nedskärningarna i studiestödet
känns i vår vardag. Under våren har det föreslagits att precis alla studerande i
Finland kunde i framtiden råka ut för avgifter för att få studera vid universitet.
Men vi ska även i framtiden kunna känna att vi har möjlighet att studera - oberoende varifrån du är och vilken ekonomisk situation du har. Liksom vägen till
Vårdberget på Valborg bör vägen till utbildning vara avgiftsfri.
Utbildning lönar sig ändå fortsättningsvis, och idag är vi här för att fira vår studieframgång. Vi firar att vi äntligen igen får bära våra vita mössor efter en lång
vinter. Låt oss släppa loss och fira vårens ankomst med glädje och fest!
Å Åbo Akademis Studentkårs vägnar vill jag önska er en riktigt trevlig Valborg!

9.5 Fullmäktigeordförande Oscar Nymans tal till Liljan,
30.4.2017
[Talet har hållits men var skrivet på en fysisk papperslapp som i efterhand inte
går att hitta. Likt Nymans ord som den dagen svävade högt över folkmassorna
måste även talet anses vara förlorat till historien.]

9.6 Styrelseordförande Pontus Lindroos tal på ÅA:s inskription, 7.9.2017

Bästa kansler, rektor, vicerektorer, studenter, mina damer och herrar,
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Här är vi igen, löven börjar gulna, morgnarna blir svalare och vårt campus vaknar till liv. Läsårsstarten är en tid som väcker starka känslor hos studenterna;
en del känner sig inspirerade och taggade inför studierna, en del skulle gärna
ha stannat längre på sommarlov, medan en del rentav känner rädsla för hur
man ekonomiskt och mentalt ska orka genom studieåret.
I början av detta läsår står högskolestuderandena inför nedskärningar och reformer inom studie- och bostadsstödet. Såsom de flesta system har detta vissa
vinnare och vissa förlorare. Vår högsta prioritet bör vara att se till att alla orkar
med studierna från början till slut. SHVS goda hälsovårdstjänster är guldvärda
och akademins studiepsykolog är välbehövlig i dessa tider med förändringar.
Även Åbo Akademi har fått anpassa sig i och med de nedskärningar som statsmakten har riktat mot universiteten. Det är en stor utmaning att med mindre
resurser få samma goda resultat och man kan fråga sig hur det är möjligt, och
om det alls är det. Den konstanta ekonomiska pressen som har satts på undervisningen under de senaste åren har varit omtumlande och ofattbar. Den
gemene studenten vid ÅA ser detta som bland annat mindre kontaktundervisning och förminskning av fastighetsytor i akademin.
Enligt den nya fastighetsplanen för åren 2017-2025 har ÅA satt målet att ha
Europas mest attraktiva campus medan fastighetsytan totalt sätt kommer att
minska i framtiden. För att lösa den här svåra ekvationen är det ytterst viktigt
att studerande involveras i planeringsprocesserna och att planeringsgrupperna har studentrepresentanter då man planerar utrymmen. Jag vill uppmana er
som är med och påverkar och planerar de framtida utrymmena att med jämna
mellanrum ställa frågan som lyder som följande: Har vi lyssnat på studenternas åsikter i planeringen av detta? Ett attraktivt och fungerande campus bör
planeras tillsammans och i tätt samarbete mellan studerande, personal och
forskare vid ÅA.
För att inte bli alltför dyster på ett festligt tillfälle som detta, så vill jag gärna
lyfta fram de positiva nyheter vi har fått ta del av under senaste tiden. Åboregionen är för tillfället i en exceptionell tid med positiv strukturförändring och
behovet av arbetskraft inom industrin är stort. Detta har lett till att ett nytt
samarbetsuniversitet vid namn FITech-Turku har grundats för att snabbt lösa
den akuta bristen på diplomingenjörer i regionen. Detta kommer att leda till
att även våra studerande får tillgång till ett större utbud av kurser. Österbotten har i sin tur bland de lägsta arbetslöshetsprocenterna i landet och regionens energikluster tuffar på och gör regionen till ett av de mest välmående
landskapen i Finland.
Jag ser denna tid som en utmärkt möjlighet för Åbo Akademi att dra nytta av
den positiva trenden. Det är nu ett ypperligt tillfälle att marknadsföra samt
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utveckla ÅA som det starka nordiska universitet där undervisningen är kvalitativ, studiemiljön smidig och studieinriktningarna lockande och relevanta för
arbetslivets behov.
Jag vill gärna fortsätta i de positiva tonerna och för studentkårens del tacka
Rektor och akademins övriga ledning och personal för ett gott samarbete under det gångna året. Länken mellan studerande och ledningen är otroligt viktig
för hela universitetet och är något som vi bör upprätthålla och utveckla.
För de nya studerande som har hittat till Åbo Akademi vill jag rikta ett grattis
till ett gott val! Akademin som ett relativt litet och smidigt universitet med
goda möjligheter till kontakter i arbetslivet är och bör även i framtiden vara
trumfkort då man marknadsför universitetet.

Lilla Wappen är som en inledning på höstens årsfestsäsong vilket betyder ännu
mer glädje och fest som tömmer våra feta studerandeplånböcker på pengar
och fyller dem med kvitton. Kom dock ihåg att hålla upp studietakten på en
okej nivå mellan de berusande festerna, det gör akademin glada och hjälper till
att hålla kvar stödet av FPA.
På en så fin tillställning som detta säger jag till er: Ta vara på stunder som
dessa! För också studielivet tar slut, i alla fall för de flesta. Så ha en fortsatt
SUPerbra kväll.
Studenter, hösten är här, mössorna avigt!

9.8 SO Lindroos tal vid hjältegravarna i Åbo på självständighetsdagen

Något vi kan vara väldigt glada över är det goda föreningslivet i vårt universitet, de cirka 80 specialföreningarna inom ÅAS gör ett otroligt stort och duktigt
jobb för att få studerande att trivas på studieorten. Kom ihåg att som studerande även njuta av studietiden och den gemenskap som den medför. Känner
du att du vill påverka akademin och studentkåren, då rekommenderar jag dig
att ställa upp i höstens kårval eller till de studentrepresentantplatser som är
lediga.

Kära studenter, bästa självständighetsdagsfirare,

Till sist vill jag ännu passa på och rikta ett tack till alla som har varit med och
stött planeringen och förverkligandet av läsårsöppningsfestligheterna både i
Åbo i form av Street Festival och i Vasa som konsert på torget. Genom att ordna dylika tillfällen på båda orterna får vi en god start på akademiska året för
universitetets alla parter.

En festdag som denna är det dock viktigt att gå tillbaka till grunden och minnas varför världen kan fira Finlands hundra år av självständighet. Denna fest
skulle inte finnas utan de djärva och till sitt hemland lojala finländare som i
krigen kämpade för att bevara vår självständighet. Det är beundransvärt hur
enat landet var då det gällde som mest, hur språkgränserna suddades ut och
hur klasskillnader inte längre spelade någon roll då man stod vid fronten. Tack
vare den enhetlighet som fanns då, kan vi nu stå i det fria och trygga landet
Finland som erbjuder oss otroliga möjligheter.

Med dessa ord vill jag önska er alla ett gott 99:e läsår vid Åbo Akademi. Tack!

9.7

SO Lindroos tal på Lilla Wappen 30.9.2017

Ärade studenter, kåreniter och vänner,

Idag för fem månader sedan på stod vi uppe där på berget och spände oss om
det skulle bli sol och varmt eller inte. Wappen till ära hittade solen fram till
Vårdberget just före vi äntligen fick lägga mössorna på huvudet efter en lång
väntan.
Ja, hur är det idag då? Det är mörkt, kallt och dystert. Dessutom är vi så lata att
vi inte ens har orkat upp till berget. Men också dom mörknande dagarna har
ljusa sidor, hösten är ett tecken på att studieåret och studielivet äntligen har
kommit igång igen. Det är ju nånting man måste fira!
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Finland 100 har varit närvarande och synligt under hela året 2017, det har firats
med tusentals olika evenemang och projekt som har riktats till jubileumsåret.
Denna dag är kulmen för hela jubileumsåret. Idag lyser allt från kristusstatyn i
Rio de Janeiro och Colosseum i Rom till Niagarafallen i Kanada i Finlands blåvita färger. Idag firar hela världen våra 100 år av självständighet.

Demokrati och frihet är en av självklarheterna i vårt land, men i Vinterkrigets
kyla var det långt ifrån klart. Även om mången idag tror att historian inte kan
upprepa sig, har de senaste åren visat att Europa inte är så säkert och tryggt
som man tidigare har känt det som. Också vi som står här ska vid behov vara
beredda att försvara vårt kära land som idag har varit självständigt i ett helt
sekel.
Vi studenter ska minnas att respektera de uppoffringar dessa män och kvinnor
har gjort för vårt kära fosterland. De var otroliga hjältar som satte sitt liv i spel
för ett fritt Finland. Vi får inte låta det arvet gå i spillo. Nu är det vi som inte
bara försvarar den nation vi har, utan också fortsätter bygga på det våra förfäder har gett oss.
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Tacksamhet är ordet som beskriver oss nu när vi står här vid hjältegravarna
med våra fanor och facklor. Låt oss visa respekt mot de veteraner som än i dag
får leva ett gott liv i Finland. Låt oss ikväll höja ett glas för att hylla ett hundraårigt Finland!

Under år 2017 bestod fullmäktige av grupperingarna De Rättvisa, DRV (8 mandat), LSK i Åbo, LSK (5 mandat), MK-listan, MK-L (5 mandat), LSK i Vasa, LSKV
(4 mandat), Åbo Gröna Vänster, ÅGV (2 mandat) och Åbo Socialdemokratiska
Studerande, ÅSS (1 mandat).

Bästa studenter, jag vill önska er en riktigt god fortsättning på självständighetsdagen och Finland 100 jubileet!

10.1.1 Fullmäktigeledamöter 2017
Ahlö, Martin (ÅGV) - Befriad hela året.
Back, Jens (DRV)
Backman, Richard (LSK)
Bergvik, Karolina (LSKV) - Utexaminerades till sommaren.
Björkqvist, Cecilia (LSKV)
Degerman, Erika (MK-L) - Befriad på våren.
Forss, Lisa (LSK)
Glantz, Julia (LSK)
Gripenberg, Wilhelm (MK-L)
Helin, Erica (ÅSS)
Holmquist, Viktor (MK-L)
Hoven, Christian (MK-L)
Häggman, Fredrik (LSK)
Jaakkola, Vilma (MK-L)
Jormalainen, Joonas (ÅGV) - Befriad på hösten.
Jusélius, Joakim (MK-L)
Karlsson, Alex (MK-L)
Karlsson, Daniela (DRV) - Utexaminerades på våren.
Karlsson, Jeanette (MK-L) - Befriad på våren.
Karlsson, Kajsa (LSKV) - Utexaminerades till sommaren.
Lampi, Branko (ÅGV)
Lillkåll, Ronja (ÅGV)
Lindqvist, Rasmus (DRV)
Lindroos, Emma (MK-L) - Befriad på hösten.
Linko, Camilla (ÅGV) - Befriad på våren.
Lång, Alexander (LSK) - Befriad på hösten.
Mantere, Johanna (LSK) - Befriad på hösten.
Mattfolk, Kennet (ÅSS) - Befriad på hösten.
Mattsson, Emilia (LSK)
Montonen, Jerry (MK-L) - Befriad på hösten.
Nordell, Sara (LSK)
Nylund, Anna (LSKV)
Nyman, Oscar (DRV)
Prinsén, Antonia (LSKV)
Räfsbäck, Tommy (LSKV)
Schantz, Marina von (DRV) - Befriad på hösten.
Schröder, Ella (DRV) - Befriad hela året.

9.9 VO Laaksos tal på ÅAS självständighetsfest på Kåren
6.12.2017

Bästa festdeltagare,

Det gläder mig enormt att se så många här och fira tillsammans. Det gör mig
stolt.
Idag såg jag en äldre dam som hade fallit på gatan, och som ett par människor
hjälpte upp och blev och prata med.
Jag är teolog, humanist, men vet kanske inte jätte mycket detaljer om historia.
Men det var en tanke som slog mig i den stunden. Idag firar vi Finland 100 år,
det är en stolt sak, men samtidigt vet jag att det inte enbart var glamouröst
och skoj. Att bygga upp det samhälle vi lever har krävt mycket, av många. Lika
som damen på gatan hjälptes upp, har Finland också byggts upp – tillsammans. Det påminner mig om att vi måste lyfta upp varann då vi faller. Det finns
många saker jag är stolt och tacksam över i vårt land, men också saker som
jag vet att vi behöver jobba på. Jag vill jobba för att de som kommer ska ha det
minst lika bra som jag, som de före mig har jobbat för. Att, kanske jag inte lever,
då Finland fyller 200 år ska de vara minst lika stolta över sitt land som jag är
idag. Och också då, hjälpa varandra upp då de faller.
Jag vill också tacka alla som bidragit till denna fest – ni som kommit och fira,
medverkande och stödtrupper som hjälpt på vägen. Då vi tillsammans gjort
festen, ska vi också fira tillsammans.
Så därför, ska vi höja våra glas och skåla – för det som varit, det som är och det
som vi ska jobba på. Skål och glad självständighetsdag!

10

ÅAS 2017

10.1 Fullmäktige

ÅAS fullmäktige för perioden 1.1.2016–31.12.2017 valdes av kårmedlemmarna
vid fullmäktigevalet i november 2015.
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Sigfrids, Frida (LSK)
Sigfrids, Oscar (MK-L) - Utexaminerades till sommaren.
Sola, Ida-Maria (DRV)
Stenbäck, Marina (MK-L) - Vald till Ekonomidirektionens ordförande på möte
01/17.
Stenström, Milla (DRV)
Storbjörk, Jacob (ÅSS)
Strand, Karolina (LSKV)
Thelen, Max (MK-L)
Vuori, Santeri (DRV)
Wennström, Joakim (LSK)
Wikman, Calle (LSK)
Åkers, Rebecca (ÅSS) - Befriad hela året.
10.1.2 Fullmäktiges presidium
Fullmäktigeordförande: Oscar Nyman
Första vice ordförande: Calle Wikman
Andra vice ordförande: Ida-Maria Sola

10.2 ÅAS styrelse

Styrelseordförande: Pontus Lindroos
Styrelsemedlem: Ina Laakso (vice ordförande 25.10 ->)
Styrelsemedlem: Richard Printz
Styrelsemedlem: Kati Systä
Styrelsemedlem: Nadja Vesterinen
Styrelsemedlem: Sebastian Wassholm (vice ordförande 1.1 - 24.10)

10.3 Ekonomidirektionen

Marina Stenbäck, ordförande
Anders Solvin, vice ordförande
Anton Norrback
Rachel Nygård-Taxell
Jarkko Kaplin
Tommy Sandås

10.4 Kårkurator
Stefan Wallin

10.5 Kåraller

Tommy Räfsbäck
Milla Stenström
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10.6 Inventerare i Åbo
Jens Back
Richard Backman
Marina von Schantz
Milla Stenström

10.7 Inventerare i Vasa
Niklas Portin
Jacob Storbjörk

10.8 Revisor

Henry Maarala, KPMG

10.9 Sifferrevisorer
KPMG

10.10 Anställda

Generalsekreterare Riina Forsman (föräldraledig)
Generalsekreterarens vikarie Linda Lindholm (föräldraledig 22.9 -)
Generalsekreterarens vikaries vikarie Helen Honkasaari (9.10 -)
Verkställande direktör för ekonomisektorn Patrik Fellman
Högskolepolitisk expert Petra Lindblad
Socialpolitisk expert Monika Antikainen (- 30.6)
Informatör Matias Dahlbäck
Kanslisekreterare Markus Heikkilä
Kanslisekreterarens vikarie Ken Snellman (28.8 -)
Verksamhetsledare för Havtornen Jonna Lindqvist

10.11 Projektarbetare

Projektkoordinator för kommunalvalet Anna Nyberg
Kårvalskoordinator Emilia Mattsson

10.12 Chefredaktör för Errores S:tae Valpurgis
Henrik Ståhl

10.13 Fullmäktiges valutskott (-28.3)
Jerry Montonen (Vilma Jaakkola)
Ida-Maria Sola (Santeri Vuori)
Camilla Linko (Rinja Lillkåll)
Joakim Wennström (Julia Glantz)
Anna Nylund (Karolina Berg)
Ursula Korpijärvi (Jacob Storbjörk)
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10.14 Fullmäktiges valutskott (28.3-19.9)
Jerry Montonen (Vilma Jaakkola)
Ida-Maria Sola (Santeri Vuori)
Branko Lampi (Rinja Lillkåll)
Joakim Wennström (Julia Glantz)
Anna Nylund (Karolina Berg)
Ursula Korpijärvi (Jacob Storbjörk)

10.15 Fullmäktiges valutskott (19.9-)

10.18.1
Årsfestkommittén 2017
Sara von Bonsdorff
Jesper Carlsson
Anna Eriksson
Unna Heimberg
Lotte Lövkvist
Niklas Nyman
Jonathan Nyström
Riku Tuominen

Vilma Jaakkola (Alex Karlsson)
Ida-Maria Sola (Santeri Vuori)
Branko Lampi (Rinja Lillkåll)
Joakim Wennström (Julia Glantz)
Anna Nylund (Antonia Prinsén)
Ursula Korpijärvi (Jacob Storbjörk)

10.19 Arbetsgruppen för ÅAS100

10.16 Kårvalsnämnden

10.20

Rasmus Lindqvist, ordförande
Ida-Maria Sola, vice ordförande
Elisabeth Diljaj
Julia Glantz
Julia Liewendahl
Catharina Lindeberg
Jeremy Nyman
Hanna Sandberg

10.17 ÅAS strategiarbetsgrupp

Jan-Erik Kress (ordf. 5.5 -)
Lotta Metsärinne (ordf. - 5.5)
Milla Stenström
Johan Nikula
Rachel Nygård-Taxell

Johan Nikula

Kårheraldiker 1.1.-31.12.2017

10.21 Nämnden för utdelande av Brahevingarna och Brahevingar med lyra 1.1.-31.12.2017
Kårheraldiker Johan Nikula (ordf.)
Marcus Beijar
Daniela Karlsson
Alexander Skog
Calle Wikman

Rasmus Lindqvist
Anna Nylund
Ken Snellman
Milla Stenström
Anton Norrback
EDO Marina Stenbäck
GS Linda Lindholm
SO Pontus Lindroos
FO Oscar Nyman
VD Patrik Fellman

10.22 Prisnämnd för Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris 1.1.-31.12.2017

10.18 Årsfestmarskalk 2017

Caroline Lång
Anna Nylund
Matias Risikko

Annica Sigfrids
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Linnéa Henriksson
Claus Stolpe
Fredrik Häggman
Oscar Nyman
Jacob Storbjörk

10.23 Nämnden för Utvecklingsfonden för Kåravdelningen i
Vasa 1.1.-31.12.2017
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10.24 Nämnden för utdelande av studentkårens forskarstipendium 2017
FO Oscar Nyman (ordf.)
Karolina Bergvik
Daniela Karlsson
Calle Wikman

10.25

Suppleanter:
Santeri Vuori
Calle Wikman
Nadja Vesterinen
Meri Lindström
Andreas Reipsar

Seniorernas råd 1.1.-31.12.2017

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

10.30

10.26 Prisnämnd för Jägarkapten Paul Wallenius kamratskapspris 2017
Janne Johansson
Emilia Mattsson
Anna Nylund
Oscar Nyman
Alexander Skog

10.27 Representanter
28.3.2017

på

Ab

Jerums

vårbolagsstämma

på

Ab

Jerums

höstbolagsstämma

10.29 Delegater på Finlands studentkårers förbunds förbundsdagar 17–18.11.2017
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Alexander Lång
Ann-Katrin Bender

10.31 Rättsskyddsnämnden vid Åbo Akademi (mandatperioden
1.1.2016-31.12.2017)

10.32 Studiestödsnämnden vid Åbo Akademi (mandatperioden
1.8.2016 - 31.7.2018)
Jens Back (suppleant Anton Norrback)
Oscar Nyman (suppleant Victoria Grimm)
Nadja Vesterinen (suppleant Linda Smids)

10.33 Kundkommittén (Åbo)

Richard Backman
Julia Glantz
Ida-Maria Sola
Santeri Vuori
Calle Wikman

Oscar Nyman
Pontus Lindroos
Ida-Maria Sola

Åbo Akademis styrelse

Daniela Karlsson (Ella Schröder)
Robin Nyman (Rasmus Lindqvist)

Viktor Holmquist
Daniela Karlsson
Rasmus Lindqvist
Santeri Vuori
Joachim Wennström

10.28 Representanter
30.11.2017

Julia Glantz
Vilma Jaakkola

GS Linda Lindholm (- 22.9)
GS Helen Honkasaaari (9.10 -)
Kati Systä

10.34 Kundkommittén (Vasa) (mandatperioden 1.2.2016 31.12.2017)
Ida Berg
Jonna Lindqvist

10.35 Åbo Akademis studiesociala arbetsgrupp år 2017
Kati Systä

10.36 Åbo Akademis krishanteringsgrupp
GS Linda Lindholm (- 22.9)
GS Helen Honkasaari (9.10 -)
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10.37 Studenternas Hälsovårdstiftelsens delegation
SE Monika Antikainen
HE Petra Lindblad (på mötet 7.12.17)

10.38 Studenternas Hälsovårdsstiftelses lokaldirektion i Åbo
och Raumo
SE Monika Antikainen (till 19.9)
Oscar Nyman (från 19.9)

10.39 Studenternas Hälsovårdsstiftelses lokaldirektion i Vasa
Jonna Lindqvist

10.40

TYS delegation

SE Monika Antikainen (till 19.9)
Felix von Renteln (från 19.9)

10.41 TYS styrelse
GS Linda Lindholm

10.42 Svenska Lärarhögskolans Bostadsstiftelses styrelse
Jonna Lindqvist (1.5.2016 – 30.4.2019)
Anna Nylund (1.5.2016 – 30.4.2019)
Sandra Myrevik (- våren 2018)
Matias Risikko (- våren 2018)

10.43 Svenska Lärarhögskolans Bostadsstiftelses delegation
Cecilia Björkqvist (1.5.2016 – 30.4.2019)
Joakim Finne. (1.5.2016 – 30.4.2019)
Fanny Mäkinen (31.3.2015 – 31.12.2017)
Saga Rosin (31.3.2015 – 31.12.2017)
Ville Arponen (- våren 2020)
Nathalie Österlund (- våren 2020)

10.44 Opiskelijan Vaasa- Vasa studerande r.f. styrelse 2017
Ida Berg

10.45 VOAS delegation 2016 (mandatperioden 1.4.2016 –
31.12.2017)
Kajsa Karlsson (suppl. Tommy Räfsbäck)
Cecilia Björkqvist (suppl. Ida Berg).
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10.46 Hedersmedlemmar
Mauno Koivisto († 12.5.2017)
Nils Storå
Carl-Olof Tallgren
John Vikström
Håkan Andersson
Ole Norrback
Caj-Gunnar Lindström
Christer Rosengren
Johan Nikula
Rachel Nygård-Taxell
Lena Backman

11

Specialföreningar

11.1 Specialföreningar vid ÅAS 2017
11.1.1 NATIONER
Nykarleby compagniet (NyCo)
Nyländska nationen (NN)
Nyländska Klubben
ÅSKAN - Åboländska Nationen i Vasa (ÅSL)
Åbolands nation (ÅsNa)
Österbottniska nationen (ÖN)
Östra Finlands Nation (ÖFN)
11.1.2 FAKULTETSFÖRENINGAR
Humanistiska föreningen
Kemistklubben (KK)
Merkantila Klubben (MK)
Statsvetenskapliga Klubben (SF)
StuBi
Teologiska Studentföreningen (TSF)
11.1.3 ÄMNESFÖRENINGAR
Arte r.f.
Asterix
Biologiföreningen Dendriticum
Biotica
Britannica
Datateknologerna vid Åbo Akademi
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Druzjba
EnTech
Eikon
Eszett
Ex Tempore
Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening
Fysikerföreningen Quantum
Gastro
Gnosis
Katharsis
Historikerföreningen Kleio
Infå vid Åvo Akademi
Jus Cogens
Kulturisten
Otto
Pedactus
Politivas
Prosa
Psykologföreningen Impuls
Pulterit
Sigma
Sociologföreningen Anomi
SPIrre
Stagda
W.A.R.U.M.
Vocalis
Välkky
Östsvea
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Pedavoces
Rockföreningen vid Åbo Akademi (RÅA)
Rockföreningen vid Åbo Akademi i Vasa (RÅAV)
11.1.6 KULTURELLA, RELIGIÖSA OCH IDEELLA FÖRENINGAR
Akademiska Spexet vid Åbo Akademi r.f.
Folkdanslaget Otakt
ESN
Föreningen för underliga intressen vid Åbo Akademi r.f.
Q Union
ISTU - International Students of Turku Universities
Pampasmaffian r.f.
Fotoklubben Pictura
Studentföreningen Vasa Studentmission
Studentmissionen
Studentteatern i Åbo (STÅ)
Wasaspexet
11.1.7 POLITISKA FÖRENINGAR
De Rättvisa (DRV)
Liberala Studentklubben i Vasa r.f. (LSK i Vasa)
Liberala Studerande i Åbo r.f. (LSK i Åbo)
Turun Vino r.f.
Åbo Socialdemokratiska Studerande (ÅSS)

11.1.4 IDROTTSFÖRENINGAR
Axels sportklubb (ASK)
OL-UT
Irdottsklubben Academia (IKA)
Kav-Motion r.f.
Åbo Akademiska Roddare
Abo Karate-do Shotokai (Abo KDS)
Amerikansk Fotboll vid Åbo Akademi r.f.
11.1.5 MUSIKFÖRENINGAR
Akademiska Orkestern (AO)
Axelbandet (AB)
Brahe Djäknar (BD)
Florakören
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Bokslut
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