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Datateknologerna vid Åbo Akademi rf är en 
förening för studerande vid

utbildningsprogrammet i datateknik vid 
Fakulteten för Naturvetenskaper och Teknik vid 
Åbo Akademi, samt för studerande vid övriga 

tekniskt inriktade utbildningslinjer i 
databehandling. Föreningen grundades 1999, 

närmare bestämt den 24.8 kl. 16:32. 
Medlemmarna känns igen på deras svarta 

halare och stiliga tofsmössor.

VAD ÄR DATE?



Morjens!
Jag heter Joakim men kallas för ”Stewu”. Jag kommer 
ursprungligen från Vanda, men jag har bott för det mesta 
av mitt liv utomlands. Börjar nu på mitt fjärde studieår
här på DaTe och kommer fungera som tutor detta år.
Till mina hobbyn hör ishockey, gymmande, datorspel 
(PC) och yrande/festande runt i Åbo.
Jag är även Gulisdaddy så jag kan svara på alla dina 
frågor. Hjälper gärna till! Kontakta mig på 
WhatsApp/Telegram: 0407067500 eller via epost: 
joakim.stewen@abo.fi
Varmt välkommen till Åbo! Vi ska ha de kul i höst!

JO
A

K
IM

 

Hej!
Jag heter Benjamin och kommer från Nykarleby. Jag 
börjar mitt andra år nu på datateknik och kommer att 
vara en av era fem tutorer i år. På fritiden är jag med 
kompisar, tränar, spelar gitarr och sitter framför datorn. 
Om det är någonting du undrar så kontakta mig via 
Telegram/Whatsapp: 0458067333 eller epost: 
benjamin.heikkala@abo.fi 
Välkommen till DaTe, vi ses i höst!
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M
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Morjens!
Jag heter Anton, är från Esbo och börjar nu mitt andra 
år på DaTe . På fritiden tycker jag om att stirra på 
skärmar, laga mat och träna. Ser framemot att träffa 
alla nya gulisar och lära mig känna er! 
Om ni har frågor/bekymmer eller er guldfisks 
konkubin har dött så kan ni gärna kontakta mig på 
Telegram: 0453407878 eller via epost: 
anton.nasman@abo.fi 
Hoppas ni hittar fram! Visiir!
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Inför studiestarten rekommenderar vi att du går med i vår gemensamma
gulisgrupp KK + DaTe Gulisar 2022 på Telegram. Där kommer det en hel del
info över studieorienteringsveckan. 

TUTORERNA

Om det är någonting du ännu undrar så är det bara att skicka mail eller
kontakta oss tutorer via till exempel whatsapp eller telegram! 

Vi ses i höst!

Goddagens!
Jag heter Niklas och kommer från Träskenda. Nu 
börjar jag mitt andra år på Datateknik och kommer 
vara en av era magnifika tutorer för i år. Till mina 
hobbier tillhör spela musik, försöka vinna mot 
gravitation med flera föremål samtidigt och spela 
videospel. Man får mig fast via Whatsapp/Telegram 
(0453120386) eller e-post niklas.linderoos@abo.fi och 
jag kommer gärna svara på era frågor så gott som jag 
kan.
Vi syns i höst!
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Tjena! 

Jag heter Joel och kommer från Såka. Börjar nu i höst på
andra året på DaTe och har glädjen att vara en av era 
tutorer i år. På fritiden gillar jag att vara med kompisar 
eller att sitta framför ett par skärmar. 
Om det uppstår frågor gällande någonting så är det bara 
att ta kontakt. Mig nås bäst via WhatsApp/Telegram: 
0401804962 
Det kommer att bli en riktigt fin gulisår! Vi syns!

JO
EL

Det lönar sig också att betala kåravgiften innan studiestarten, för att sedan
kunna visa upp t.ex en screenshot över kvittot för att få billigare lunch. Du kan
även ladda ner Frank appen färdigt för att elektroniskt kunna visa upp ditt
studiekort vid lunch.

https://t.me/+oYBrsBspIe9jNzNk
https://t.me/+oYBrsBspIe9jNzNk
https://t.me/+oYBrsBspIe9jNzNk
https://www.frank.fi/sv/


-för studieorienteringsveckan

Registrera dig på datateknologerna.org
Köp sångbok
Betala medlemsavgift till date
Få guliskort
Betala studentkårens medlemsavgift
besök kansli 
Ladda ner Tuudo appen
beställ studiekort / ladda frank
skaffa bibliotekskort
Anmäl dig till periodens kurser
fixa nycklar

Checklista



DaTes Kansli

Assarin Ullakko
Rehtorinpellonkatu 4A

Aurum
Henriksgatan 2

AU

KARTA ÖVER CAMPUS

A

AU

A



SKOLANS STRUKTUR



Farmaci

Teologi

Biovetenskaper

Ex Tempore

TSF

Biologica

Ekonomi 
(Merkantila Klubben)

OBS: Alla ämnesföreningar fick inte plats i denna halarguide

Kemi och processteknik & Kemi

MK
Kleio
Historia

Vocalis
Logopedi

Sigma
Matematik

KK

SF-Klubben
Statsvetenskap

Quantum
Fysik

Datavetenskap

Judith
Genusvetenskap

Halarguide

DaTe
Datateknologi

Infå



Ordförande
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Skattmästare
Casper Holmlund

 
Programchef
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Joakim Stewen

 
Värdinnor

Ulriikka Sosi
Erik Åström

 
Företagsförhållandeansvarig

Niklas Nygård

DATES STYRELSE 

2022



Läs mera om
oss här

https://www.datateknologerna.org/pages/styrelsen/


Under året ordnar vi motionsturer med jämna
mellanrum för intresserade. Till exempel har vi varit

och klättrat, spelat rinkfotboll och bowlat. Vi
samarbetar även mycket med ASK, som är

kemistklubbens sportklubb, och har gemensamma
motionsturer med dem.

DaTe Idrotts Club/Klubb är en
idrottsklubb ämnad för att
dateiter och vänner ska kunna
sporta och delta i idrotter.

För dem som är mer tävlingssugna
deltar vi i olika turneringar som

Campussport anordnar. Tidigare har
vi bland annat deltagit i fotboll,
dodgeball och innebandy mm.

Förra våren åkte vi även på en skidresa till
Himos som var väldigt omtyckt och

förhoppningsvis ordnas det någon liknande
resa i år igen!



Kort

DATE ABC







Kemistklubben vid Åbo Akademi rf är en förening för teknologer och kemister vid

Åbo Akademi. Föreningen grundades 1923 och firar sin födelsedag 19:de januari

varje år. Kemistklubben har ett medlemsantal på ca. 200, varav ungefär 50st

medlemmar fungerar som funktionärer för klubben varje år. 

 
Kemistklubben har ett kansli i Aurum varifrån medlemmar kan köpa diverse

halarmärken, sångböcker m.m. En KK:are känner man lätt igen på stan (speciellt på

Wappen), eftersom halaren är ljusgrön (Tropical Green) och skiljer sig tydligt från

mängden och på huvudet sitter ofta en tofsmössa. Gulnäbbar har chans att få en

tofsmössa på Wappen om de har lyckats bli medlemmar innan dess.

 
Kemistklubben har två mycket speciella medlemmar som man lugnt kan kalla för

n:te årets studerande. De här figurerna är mycket aktiva i klubben, deltar i alla

fester, men ändå syns de aldrig till eftersom att de är fiktiva. De heter Axel och

Stina Eklund. Axel Eklund uppkom 1945 då en föreläsare påstod att han alltid

underkände 60% av tentanderna. En teknolog ville då öka sina chanser att bli

godkänd och ökade på deltagarantalet. Många olika namn dök upp på listan,

men till sist fanns bara Axel Eklund kvar och har sedan 1949 fungerat som

Kemistklubbens galjonsfigur. Man började även fundera över en kvinnlig figur åt

Axel och till slut vann Stina Eklund.

Om Kemistklubben





Hangögillet
Karis Hjärn
Nykarlebykompaniet
Nyländska Nationen
Åländska Studentlaget
Åbolands Nation
Österbottniska Nationen
Östra Finlands Nation

Akademiska Orkestern (AO) 
Axelbandet (AB)
Brahe Djäknar (BD)
Florakören
Rockföreningen vid Åbo Akademi (RÅA)

Axels sportklubb (ASK)
DaTe Idrotts Club Klubb (D.I.C/K)
OL-UT (Orientering)
Idrottsklubben Academia (IKA)
Åbo Akademiska Roddare
Abo Karate-do Shotokai (AKDS) Karate
Amerikansk Fotboll vid Åbo Akademi r.f.
Nylandsgatans Åilers (Ishockey)

Musikföreningar

Idrottsföreningar

Nationer och hembygdsföreningar

Övriga föreningar vid 
Åbo Akademi



Kulturella, religiösa och ideella föreningar

Liberala Studerande i Åbo (LSK i Åbo)
Turun Vino r.f.
Åbo Socialdemokratiska Studerande (ÅSS)

Akademiska spexet vid Åbo Akademi r.f.
Aqua Vitae Aboensis rf
Folkdanslaget Otakt
ESN
Föreningen för underliga intressen vid Åbo Akademi r.f.
Q Union
ISTU – International Students of Turku Universitites
Fotoklubben Pictura
Studentmissionen
Studentteatern i Åbo (STÅ)
Teknologkommissionen (TK)
Åbo Högskolereservister (TuKoRes)

https://www.studentkaren.fi/foreningar/specialforeningar/

Politiska föreningar

Läs mera på:



date@abo.fi

@datateknologerna

@DaTes officiella 

kemistklubben.org

datateknologerna.org

@DaTes discord server

VIKTIGA 
SIDOR OCH 

KANALER

DaTe och KK kanaler

@DaTe Gulisar 2022 
@KK + DaTe Gulisar 2022

@DaTe Idrotts Club/Klubb

@DaTe Idrotts Club/Klubb

https://discord.gg/UFWEhfKfHY
https://www.instagram.com/datateknologerna/
https://t.me/+SLG4LB_eoflkODNk
https://t.me/+SLG4LB_eoflkODNk
https://kemistklubben.org/
https://www.datateknologerna.org/
https://discord.gg/ZewJn5bNrw
https://t.me/+vLTX50fps9lkN2Q0
https://t.me/+vLTX50fps9lkN2Q0
https://t.me/+oYBrsBspIe9jNzNk
https://www.instagram.com/date_idrotts_club_klubb/
https://t.me/+0nPOlFmQuFEyOTQ8


- Men vad hittar man var?

- Snart din mestbesökta hemsida

- Lista över gemensamma kurser, studieplan

- Matlistor, Schema, Genomförda studiepoäng

- Anmälningar till kurser och tenter, prestationsutdrag

- Student Developer Pack, kod

- Föreläsningar på distans

- Kursmaterial, Kalender över inlämningar/tenter

- Elektroniskt studiekort, studieförmåner

Tuudo App

Moodle.abo.fi

StackOverflow

Studiehandboken.abo.fi

Zoom

GitHub

Frank App

Studie.abo.fi (Peppi)

Andra studierelaterade 

appar och hemsidor

https://www.tuudo.fi/en/for-students/
https://moodle.abo.fi/login/index.php
https://studiehandboken.abo.fi/sv/program/22941
https://www.frank.fi/sv/
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VÄLKOMMEN!


