
Allmän information 

NOPSA 2011 – XVI Nordiska statsvetarkongressen 
9–12 augusti 2011 vid Åbo Akademi i Vasa, Finland 
 

Kongressarrangörer 

Nordiska statsvetarkongressen arrangeras i samarbete mellan Nordiska statsvetenskapliga 
förbundet (NoPSA) och Statsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi. 
Huvudansvarig för kongressen är Lauri Karvonen, ordförande för NoPSA (2008–2011) 
och professor vid Åbo Akademi i Åbo. Lokala arrangörer för kongressen är 
Statsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi i Vasa. Som kongressbyrå fungerar 
Congrex/Blue & White Conferences. 
 

Program 

2011 års kongress inleds tisdagen den 9 augusti och pågår fram till fredagen den 12 
augusti. Under samtliga dagar finns tid reserverat för parallella workshopsessioner med 
presentation av papers. Ett keynote-anförande kommer att hållas av professor Susan 
Banducci (University of Exeter) på torsdag förmiddag. På programmet finns även 
exkursioner, kvällsmottagning, festmiddag och NoPSA:s styrelsemöte. Se skilt program 
för detaljerad information. 
 

Kongressplatsen 

Kongressen äger rum på Åbo Akademis campus i Vasa (finska: Vaasa). Adressen är 
Strandgatan 2 (på svenska) eller Rantakatu 2 (på finska). Enklaste sättet att ta dig från 
centrum/torget till Åbo Akademis campus är att promenera cirka 600 meter längs med 
Hovrättsesplanaden/Hovioikeudenpuistikko tills du når Strandgatan/ Rantakatu. Sväng 
till höger och följ Strandgatan ytterligare 400 meter (se röda linjen på kartan nedan). 
 

Registrering och kongressavgift 

Kongressavgift uppbärs i samband med registrering/anmälning. Från och med februari 
2011 blir det möjligt att registrera sig. Deadline för registrering till ett mer fördelaktigt 
"early bird"-pris är måndagen 16 maj 2011 (240 EUR), medan anmälningar och 
betalningar som sker senare blir till ett högre pris (350 EUR). OBS! Sista dagen för 
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online-registrering är 1 augusti. Därefter blir det endast möjligt att registrera sig, och 
betala, på plats. I avgiften ingår förutom deltagande i kongressen även pausförtäring, 
lunch, festmiddag, mottagning samt kongressmaterial. Mera information hittar du via 
länken Registrering och logi på kongressens hemsida. 
 

Övernattning 

Kongressdeltagarna kommer i samband med online-registreringen att ha möjlighet att 
boka logi. Övernattning till avtalspris erbjuds vid fyra hotell (Hotel Astor, Hotel 
Kantarellis, Radisson Blu Royal Hotel och Sokos Hotel Vaakuna) medan Omenahotellet 
rekommenderas för billigare boende. Information om hotellpriser och bokningar finns 
via länken Registrering och logi på kongressens hemsida. (För närmare information om 
övernattning i Vasa, se http://matkailu.vaasa.fi/ > på svenska > BO). 
 
 

 
 
 

Resa till och i Vasa 

Direkta dagliga flyg finns från Helsingfors till Vasa (www.finnair.fi och www.blue1.com), 
från Stockholm till Vasa (www.sas.se och www.blue1.com) och via Riga 
(www.airbaltic.com). Med tåg kommer man behändigt till Vasa från både Helsingfors och 
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Åbo Akademi 

Radisson Blu Royal Hotel 

Hotel Astor 

Hotel Vaakuna 
Stadshuset 

Hotel Kantarellis 

Omena Hotel 



Tammerfors (www.vr.fi). Tåg- och busstationen ligger centralt på gångavstånd till 
centrum. Avståndet mellan flygfältet och centrum är cirka 10 kilometer. Telefonnumret 
till taxi är +358 600 30011. Taxistationer i centrum finns vid Hovrättsesplanaden 10 och 
23. (Mer information om hur man reser till och i Vasa, samt annan nyttig information, 
se turistinformationens portal http://matkailu.vaasa.fi/ > på svenska > RES). 
 

Kontaktpersoner 

I frågor rörande kongressens vetenskapliga program och kongressplatsen kan ni kontakta 
Peter Söderlund (peter.soderlund@abo.fi). Om ni har frågor rörande registrering, 
betalning, hotell, resor och exkursioner kan ni kontakta kongressbyrån Congrex 
(nopsa2011@congrex.fi). Arbetsgruppernas ordförande besvarar på frågor som rör 
arbetsgruppernas program, principer och dagliga verksamhet. 
 

Organisation 

 
Huvudansvarig 
� Lauri Karvonen 

 
Lokala organisationskommittén 
� Peter Söderlund (ordförande) 
� Göran Djupsund 
� Tom Carlson 
� Kim Strandberg 

 
Associerade medlemmar 
� Maria Backman, mötes- och kongresschef för Vasa stad 
� Jussi Saari och Barbro Leidenius, kongressbyrån Congrex 
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