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INNEHÅLL



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?



TUTORERNA

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 tredje 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

KIM
 

H
IL

D
A

Halloj!

Jag heter Hilda och är hemma från Karperö. Nu börjar jag

mitt andra år på DaTe, och jag är en av era fyra tutorer i år. 

Mig hittar man någonstans på vägarna cruizandes på en

gammal Yamaha, sittandes någonstans med en bok eller

bland folkmassorna på Heidi's.

Fråga gärna om ni funderar på någonting angående

studierna, studielivet eller annat. Ni når mig på

Telegram/WhatsApp/Signal, 0407219647, eller så får ni

skicka mail till hilda.malm@abo.fi.

Välkommen ti DaTe! Vi ses! :)

CA
SPER
Hellou!

Jag heter Casper och kommer från Esbo. Jag börjar

nu på hösten mitt andra år på Datateknik och kommer

att vara tutor för er under läsåret. På fritiden tycker jag

om att fotografera, laga mat och röra på mig. Mig hittar

man oftast framför en/flera skärmar eller susande

omkring på cykel. Mig kommer man bäst i kontakt på

WhatsApp/Telegram (0403573587) om det är något

man funderar över, så svarar jag gärna.

Jag hoppas du kommer att ha ett riktigt roligt gulisår!

M
A

TI
LD

A

Hejsan! 

Jag heter Matilda och kommer från Korsholm som ligger i

Österbotten. Till hösten börjar jag på mitt andra år i Date och

kommer fungera som tutor till de nya gulisarna. På fritiden spelar

jag fotboll i Vasa IFK och umgås med mina kompisar.

Om du har några frågor svarar jag gärna på dem via WhatsApp

eller Telegram: 0442046666. 

Vi ses i höst!



Checklista
-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



AU

AU

A

KARTA ÖVER CAMPUS

DaTes Kansli

A

Assarin Ullakko

Aurum
Henriksgatan 2

Rehtorinpellonkatu 4A



SKOLANS STRUKTUR



SF-Klubben
Statsvetenskap

DaTe
Datateknologi

KK
Kemi och processteknik & Kemi BiologicaBiovetenskaper

InfåDatavetenskap

Sigma
Matematik

Kleio
Historia

Quantum
Fysik

Vocalis
Logopedi

TSF
Teologi

Judith
Genusvetenskap

MK
Ekonomi 

(Merkantila Klubben)

Ex TemporeFarmaci

Halarguide

OBS: Alla ämnesföreningar fick inte plats i denna halarguide



DATES STYRELSE 

2021

OrdförandeOrdförande
Joar SabelJoar Sabel

  
ViceordförandeViceordförande

Jens SabelJens Sabel
  

SekreterareSekreterare
Janina HeikkalaJanina Heikkala

  
SkattmästareSkattmästare

Kasper RenlundKasper Renlund
  

ProgramchefProgramchef
Anton BackmanAnton Backman

  
GulisansvarigGulisansvarig
Joakim StewenJoakim Stewen

  
VärdinnorVärdinnor

Iréne ÅbrandtIréne Åbrandt
Amanda HolmAmanda Holm

  
FöretagsförhållandeansvarigFöretagsförhållandeansvarig

Hanna LimanHanna Liman



DATE ABC

Kort







Om Kemistklubben

Kemistklubben vid Åbo Akademi r.f. 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 Axelia varifrån medlemmar kan köpa diverse

halarmärken, kopieringskort, 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 kvinlig figur åt Axel och till slut vann Stina Eklund.



Vad är T
EK 

och T
FIF

?

- TFIF är en 

intresseförening för

svenskspråkiga diplomingenjörer,

naturvetare och arkitekter

- Som medlem får du hem Gula Bladet,

Affärsmagasinet Forum, Tekniikka & Talous,

Talouselämä

- TFIF har mycket nära samarbete med 

studentorganisationer som KK, DaTe, Infå, Quantum och Sigma

- TFIF  har ca 4 400

medlemmar av vilka 

ca 1 200 är studeranden

- TFIF  delar ut stipendier för studier, utbytesstudier

eller utlandspraktik 2 ggr / år

- TEK är en sammanslutning av diplomingenjörer, arkitekter och andra

universitetsexaminer som arbetar inom teknikområdet

- TEK erbjuder lönestatistik och lönerådgivning som

baserar sig på den årliga

arbetsmarknadsundersökningen

- TEKs CV-klinik hjälper dig

med din CV och

arbetsansökan

- TEKs medlemmar får hjälp och råd av TEKs jurister i frågor som

berör medlemmens arbete.

- TEK medlemmar är även

välkomna på olika

evenemang

- Som medlem får du inbjudningar till olika evenemang



Övriga föreningar vid
Åbo Akademi

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

Nationer och hembygdsföreningar

Idrottsföreningar
Axels sportklubb (ASK)                     Allmänt
OL-UT                                                Orientering
Idrottsklubben Academia (IKA)       Allmänt
Åbo Akademiska Roddare               Rodd
Abo Karate-do Shotokai (AKDS)      Karate
Amerikansk Fotboll vid Åbo Akademi r.f.

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



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)

Kulturella, religiösa och ideella föreningar

Politiska föreningar

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

https://www.studentkaren.fi/foreningar/specialforeningar/
Läs mera på:



VIKTIGA 
SIDOR OCH 

KANALER

@Gulnäbbar KPT + Kemi + DaTe 2021

@Datateknologerna vid Åbo Akademi rf

DATE och KK kanaler

@DaTe Gulisar 2021

@DaTes officiella  

@datateknologerna

@kemistklubben

datateknologerna.org

@DaTes discord server

date@abo.fi kemistklubben.org



Andra studierelaterade

appar och hemsidor
- Men vad hittar man var?

Tuudo App
- Matlistor, Schema, Genomförda studiepoäng

Studiehandboken.abo.fi
- Lista över gemensamma kurser, studieplan

Moodle.abo.fi
- Kursmaterial, Kalender över inlämningar/tenter

Studie.abo.fi (Peppi)
- Anmälningar till kurser och tenter, prestationsutdrag

Frank App
- Elektroniskt studiekort, studieförmåner

GitHub
- Student Developer Pack, kod

StackOverflow
- Snart din mestbesökta hemsida

Zoom
- Föreläsningar på distans


