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Grattis till studieplatsen och välkommen att studera kemi-
och processteknik eller kemi vid Åbo Akademi!
Vad fint att du har valt att bli en av oss, vi hoppas att du ska
trivas jättebra. 

Det här kommer fungera som din gulisguide och vi hoppas
att du kommer att ha nytta av den. Speciellt nu i början men
även under resten av året!

Gulisveckorna är fyllda av program för er! Det lönar sig att
delta i så mycket man bara hinner och orkar!

Välkommen till Åbo!

Vi är era guider till
studielivet:

 
William Törnqvist

Benjamin Salminen
Ella Majasuo

Johannes Bjarnasson
Kevin Hede
Evert Trygg

Anna Nyström
Vilhelm Sundstedt

Hej på dig!
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Skolans struktur

Provisor
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Kemistklubben, eller kortfattat KK, är en ämnesförening för kemi- och
processteknikstuderande (teknologer), kemistuderande och även en del
datateknologer. Kemistklubben är en av de aktivaste föreningarna vid
Akademin.

KK ordnar både mer och mindre seriösa aktiviteter längs med året.
Under de första veckorna kommer ni att träffa styrelsen, andra
funktionärer och studerande vid ett  flertal tillfällen: t.ex. kanslikaffe,
gulisintagning och gulissitz. Men först och främst kommer ni att ha det
roligt!

Det som är unikt med vår ämnesförening är att vi har ett nära samarbete
med arbetslivet främst genom vår alumniförening ASG (Axels och Stinas
Gamyler) och TFiF/TEK (Tekniska Föreningen i Finland/ Tekniikan
Akateemisten liitto).

Nere i källaren i Arken finns vår delade klubblokal med Humanistiska
föreningen vid Åbo Akademi. Här ordnas många av våra händelser och
evenemang. Tidigare hade Kemistklubben en egen klubblokal som hette
Borgen. Kemistklubben har en tillsatt arbetsgrupp som arbetar aktivt
med att hitta en ny Borgen. 

Vill du veta mer eller har frågor om Kemistklubben ta gärna kontakt med
oss tutorer eller styrelsen! Kontaktuppgifter till alla styrelsemedlemmar
finns på följande sida, kontaktuppgifter till övriga funktionärer finns även
på hemsidan.

Om Kemistklubben
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Kemistklubbens styrelse
Kemistklubbens styrelse består vanligtvis av 8 medlemmar; Ordförande, viceordförande, ekonomiser,
sekreterare, näringslivsansvarig, klubbhövding, idrottsminister och programchef. Tidigare i år beslutade vår
näringslivsansvarig att avgå från styrelsen, nyval kommer att hållas på läsårets första medlemsmöte 5.9.
Styrelsen tillsammans med föreningens närmare 50 aktiva funktionärer sköter om och ansvarar för
föreningens verksamhet och program.
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Man måste inte komma ihåg massor från gymnasiet och om du gör de så spelar
de inte så stor roll eftersom du kommer lära allt igen och framför allt bara en
massa nytt. 
Du kommer få vänner! De finns inte bara en typ av personer som studerar kemi
och teknik. Det är så mycket olika människor och du kommer hitta dem du vill
umgås med. 
Hitta ett gäng att studera med! På universitet är de så viktigt och nödvändigt att
studera tillsammans i grupp. Det är mycket lättare än att lösa allt själv. 
Att bli underkänd i en tent är INTE samma sak som att få 4:ra på ett prov i
gymnasiet. Man kan bli underkänd i en tent hur många gånger som helst (3
gånger sen kan man gå om kursen) och skriva omtent hur många gånger som
helst. De är inte så att man klarar alla tenter på första gången, de hör liksom till. 
De blir roligare och roligare under utbildningens gång. Även om de första
kurserna inte är dina favoritkurser eftersom alla läser ganska mycket samma
grundkurser som mycket matte, fysik och kemi. De blir mycket roligare ju längre
in i utbildningen man kommer. De blir mycket mera valbara kurser och du får
välja helt själv vilka kurser du vill gå. 

Hej gulisar och hjärtligt välkomna till Åbo och
Kemistklubbenfamiljen. Jag tänkte dela med mig lite om saker
 jag skulle ha vilja vetat före jag började studera till 
diplomingenjör, eller kemi. 

Till sist och inte minst så satsa ditt första år på att hitta vänner, jag lovar du kommer
inte ångra de.

/ Cecilia

Hälsningar från
Ordförande
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Aurum
Länge har Åbo Akademis kemi- och processteknik samt kemistuderande funnits i anrika Axelia. Hösten
2021 flyttade vår utbildning och många andra linjer till splitternya och toppmoderna Aurum som Åbo
Akademi och Åbo universitet har byggt tillsammans. Samtidigt flyttade även en del linjer från Åbo
universitet till Aurum. Den nya byggnadens namn Aurum kommer från det latinska ordet för guld.
Aurum befinner sig på Henriksgatan 2, uppe på universitetsbacken där många övriga
universitetsbyggnader befinner sig.

Aurum är en byggnad på 20 000 kvadrat och sägs vara en av Finlands modernaste center för
naturvetenskaper och teknik. Huset är byggt med miljöaspekter i tankarna och materialen som används
är så miljövänliga som det bara går. Inne i Aurum finns undervisningsutrymmen såsom
föreläsningssalar, laboratorium, datorsalar och mötesrum. På huvudvåningen finns ett av ÅAs kårkaféer
och i bottenvåningen finns ett studerande gym. Sociala utrymmen som finns för studeranden är bl.a. ett
en TFiF-TEK lounge på andra våningen och ett delat kansli mellan KK, Biologica, Quantum, Sigma på
första våningen. 

Kansliet i Aurum

Kemistklubbens kansli i Aurum finner man på första våningen, första dörren till vänster när man går in
vid sidodörren bredvid huvudentrén, samma dörr som man går till Campussports gym i källaren.
Kansliet är öppet för alla Kemistklubbens gulisar och medlemmar måndag och tisdag klockan 11.30-
13.00 och då upprätthåller styrelsen kanslitjänsterna. Från kansliet kan man bland annat handla
sångböcker, halarmärken, föreningsband med mera. Man kan även bara ta sig en titt vid öppettiderna
och umgås med styrelsen och de många övriga medlemmar som brukar samlas i kansliet, kaffe och te
finns även. 
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Axels Sportklubb r.f., eller ASK som vi oftast brukar säga, är en sportförening för kemi,
kemi- och processteknik samt datateknik studerande. Ni blir automatiskt medlemmar i
ASK, då ni börjar era studier och det kostar inget för att vara medlem hos oss!

I vardagen syns ASK mest i motionsturer som vi försöker ordna mer eller mindre
regelbundet, målet är att erbjuda något en gång i veckan. Under förra läsåret har vi
ordnat bl.a. bowling, klättring och brännboll. Vi ska höst även börja delta i turneringar, så
håll ögonen öppna för det. Vi tar gärna emot önskemål och idéer från våra medlemmar, ni
kan knycka i ärmen en styrelsemedlem eller skicka till oss på Instagram på
@axelssportklubb. På vår Instagram hittar ni även den mest uppdaterade informationen,
så det lönar sig att följa oss.

Förutom sportevenemang, tar ASK hand om sin lilla gröna stuga i Pargas djupa skogar.
Där brukar vi ordna evenemang och annars bara fa chilla och basta med våra vänner,
hoppas vi ses där!

Föreningens verksamhets sköts av en styrelse som består av sju medlemmar. Valet av
styrelsen sker varje år i januari och alla medlemmar har rätt till att ställa upp och rösta. Att
vara med som funktionär eller styrelsemedlem är väldigt givande och man lär känna sig
nya människor, rekommenderar starkt att ställa upp!

Grattis än en gång till studieplatsen och varmt välkomna till våra evenemang! Vi ses under
hösten!

Du behöver inte vara bra,
så länge du är i vägen!

Kristina Golovan
Kemistklubbens Idrottsminister
Axels sportklubbs ordförande

 

AXELS SPORTKLUBB
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KARTA ÖVER CAMPUS
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Kemistklubben vid Åbo Akademi rf
Kemistklubben rf

@kemistklubben

@tatgarder
(Tidningen Tekniska åtgärders

snapchat)

www.kemistklubben.org

kk@abo.fi

Klubbens kanaler:

Kemistklubbens linkedin

Kemistklubbens Discord

ÅA:s Yammer
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https://www.facebook.com/kemistklubbenvidaboakademi/
https://www.facebook.com/groups/2413863276/
https://www.instagram.com/kemistklubben/
https://kemistklubben.org/
https://www.linkedin.com/company/kemistklubben-vid-%C3%A5bo-akademi-rf
https://discord.gg/HbxnyFb
https://www.yammer.com/abo.fi/


Studieverktyg & appar

Peppi -Anmälning till kurser och tenter,
prestationsutdrag

Tuudo

Moodle

Frank

Studiehandboken

-Matlistor, schema, studiepoäng

-Kursmaterial, inlämningar, deadlines

-Elektroniskt studiekort, förmåner

-Lista över kurser och
studieplan

Intranätet -Information och nyheter
 inom ÅA

ÅA:s hemsida -Allmän info
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https://moodle.abo.fi/
https://studiehandboken.abo.fi/
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra
http://abo.fi/


Gå med i Telegramgruppen

Gör närvaroanmälan!

Betala läsårsavgift till studentkåren

Betala SHVS-hälsovårdsavgiften

Anmäl dig till periodens kurser

Betala medlemsavgift till KK

Få guliskort

Skapa ett konto på KK:s hemsida

Skaffa HID-nyckel

Köp sångbok

Ladda ner Tuudo-appen

Beställ studiekort / ladda frank-appen

Skaffa bibliotekskort

To do:
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Studentkårens
specialföreningsguide

Å B O
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https://www.studentkaren.fi/foreningar/specialforeningar/
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Ä M N E S F Ö R E N I N G A R  I  T U R U N

Y L I O P I S T O  O C H  Å B O  A K A D E M I  

TK-teknologkomissionen 

Adamas

Asteriski

Digit

Nucleus
Materialteknik

Datavetenskap vid TY
TYK (kemisterna vid TY) 

Bioteknik

Biokemi och Kemi

Datateknologerna
 Datateknik

Kemistklubben 
Kemi- och

processteknik, kemi

Machina
Maskinteknik

Några andra föreningar

Datateknik och
telekommunikation 

Teknologföreningen
Svenskspråkiga

teknologföreningen vid Aalto

EnTech
Energiteknik, ÅA i vasa

Kongliga kemisektionen Høiskolens Chemikerforening 
Vänförening från NorgeVänförening från Sverige
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Övriga föreningar vid
Åbo Akademi

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

Nationer och hembygdsföreningar

Idrottsföreningar
Axels sportklubb (ASK)                     Allmänt
DaTe IdrottsClub/Klubb (D.I.C/K)    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.
Nylandsgatans Åilers                        Ishockey

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

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

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

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

18



Datateknologerna vid Åbo Akademi rf eller DaTe 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.

DaTes medlemmarna känns igen på deras svarta halare och stiliga
tofsmössor och är en nära vänförening till KK och delar många
evenemang i och med att DaTe är den andra
diplomingenjörsutbildningen vid Åbo Akademi i Åbo. I stort sett hela
gulisverksamheten för KPT- och Kemistuderanden organiseras
tillsammans med Datateknologerna, och ni kommer således träffa
många nya personer från föreningen.

DaTe har kansli i bottenvåningen i Agorabyggnaden vid Turun
Yliopisto och mer om DaTe går också att läsa på deras egen hemsida
på:
https://www.datateknologerna.org/

DaTe
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Tofsmössan ser inte likadan ut för alla
teknologer utan varierar från universitet till
universitet. Tofsen brukar ofta sitta lite
annorlunda fast på mössan och emblemet på
framsidan samt fodret varierar. Den
tofsmössa som Kemistklubbens teknologer
bär har tofsen fast på högersidan i den svarta
randen. Emblemet som sitter fast är Åbo
Akademis Studentkårs lyra och färgerna inne i
mössan är även ÅA:s färger, alltså gul-svart-
gul. Då Kemistklubben var den första
teknologföreningen i Åbo tog efterkommande
teknologföreningar till sig klubbens
teknologmössa. Och idag är mössan känd
som alla Åbo teknologers mössa. Vid Åbo
Akademi bär förutom Kemistklubben
Datateknologerna även mössan. Medan Turun
Yliopistos teknologföreningar Machina,
Adamas, Digit och Nucleus bär samma mössa
med TY:s lyra.
 

TeknologmössanTeknologmössan
Teknologmössan (även känd
som tofsmössan) ser ut som en
studentmössa, men den har en
stor svart tofs hängande från
dess högra sida. Den är
kännetecknande för teknologer
i hela Finland och en
varumärkesskyddad mössa
som man måste förtjäna rätten
att bära.
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Men det viktigaste med vår älskade
tofsmössa är att vi alltid bär den med heder!

Kemistklubben delar alltid ut tofsmössan åt sina
gulnäbbar på förmiddagen på Wappen. För att
vara värdig att ta emot och bära tofsmössan
måste man ha uppfyllt alla  medlemskraven och
skickat in sin medlemsansökan  till
Kemistklubben innan Wappdagen. Det är dock
inte det tyngsta, utan man skall även delta i
Eldprovet dagen innan och vakna i tid för att ta
emot mössan av Kemistklubbens president och
ordförande. När man sedan fått sin mössa hör
det till att döpa tofsen i Punch.

När får man då bära teknologmössan? På
Wappen sätter alla på sin tofsmössa på
Vårdberget i Åbo klockan 18:00. Sedan får
man bära sin tofsmössa ända fram till Lilla
Wappen som firas på hösten. Mellan Lilla
Wappen och Wappen får man endast
med speciallov av Teknologkommissionen
(TK) bära teknologmössan. För att få
speciallovet skickar man i god tid ett mail
eller ett meddelande till Kemistklubbens
representanter i TK.
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Förutom dagliga föreläsningar och räkneövningar som ska lämnas in, består ju
studielivet också av roliga evenemang och intressanta tillställningar. Under
studieåret har du möjligheten att delta i alla möjliga sorters evenemang; allt
från sykvällar och drinkskola till företagsmässor och tema-sitzar. Det gäller att
hålla ögonen öppna (speciellt på Telegramchatten och klubbens sociala
medier!) och spetsa öronen (speciellt i kanslit!) så missar ni nog inte årets
höjdpunkter. Här nere har vi listat några av de traditionella evenemangen, som
ordnas varje år. 

Höjdpunkter under året

Gulisintagning | september 

Gulisintagningen är en ypperlig chans att
träffa nya människor och samarbeta med
dem. Vi rekommenderar verkligen att du
deltar i Kemistklubbens gulisintagning, det
är ett roligt minne för livet.  Och inget
stoppar dig från att delta i flera
gulisintagningar!

Lilla Wappen | september

Traditionellt firas Lilla Wappen på Kåren i
form av en finare middag  tillsammans
med KK, MK, SF och HF + andra ivriga
studerande. Ett evenemang där man har
chansen att sätta på sig finkläderna och
använda studentmössan sista gången
innan vintern. 

Kemistbaalen | november

En av de bästa veckorna på hela året,
Kemistklubbens årsfestvecka som
avslutas med baal och silliz. Kom och fira
vår älskade Kemistklubb tillsammans
med gäster från Norge och Sverige! Ni
kommer garanterat ha roligt! Man kan
läsa mer om baalen samt vett och etikett
på hemsidan:
 www.kemistklubben.org/baal
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Glöggrundan | november/december 

Glöggrundan är ett av Svenskfinlands
största studieevenemang med folk från
hela ankdammen. Från bar till bar ska ni
gå och samla stämplar för att sedan
belönas med halarmärken.   Innan
efterfesten hinner ni gå via en eller flera
mellanfester och träffa vänner och
ovänner. Roligt eller hur?!

Fastlaskiainen | februari

Pampas Nationaldag | mars

Oavsett om du är pampes eller gumipitt
är Pampas Nationaldag riktigt roligt. Fyll
på lagret med förfriskningar och hoppa
på fiilisbussen till Vasa och upplev äkta
Österbottnisk studiekultur i upp till 7
dagar, åk hem när du förstår vad de
säger. Pa to ta na kako?

Årets nästviktigaste orsak att vara på
Vårdberget. Ta dig dit och betrakta de
otroliga pulkorna som föreningarna
spikat ihop. När alla pulkor förr eller
senare nått mållinjen ska den bästa
utses. Hur kvällen fortsätter får du välja
själv........ 

Wappen | april/maj

Valborgfirandet firas traditionsenligt med
skumppa och studentmössa på
Vårdberget. Program utlovas hela veckan,
tråkigt får ni alltså inte! Dagen efter är det
1:a maj picknick som gäller, också det på
Vårdberget (svettit). Missa inte bästa
sättet att fira in våren! <3
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Tyvärr stängde den tredje Borgen, d.v.s. Axelborg III , sina dörrar vid årskiftet
2021. Sedan dess har KK delat på HFs lokal F, vilket har gått väldigt bra. Vi
letar ännu efter en ny lokal för en Axelborg IV, men vårt samarbete med HF
har fungerat väldigt bra, och ni kommer trivas super. Ni hittar F under i
byggnaden Arkens källare. Gulissitzen ordnas här! 

Klubblokalerna är de utrymmen där majoriteten av alla ÅAs föreningars
fester ordnas. Ofta efterföljs en sitz av ett “AÖ” , d.v.s. allmänt öppet för alla
ÅA studerande. KKs egna fester och AÖn finns på hemsidan och i SoMe
kanaler, men om ni vill utforska andra föreningars evenemang och klubbar
kan ni kolla på deras infokanaler, fråga nån bekant, eller fråga i appen Jodels
kanal @åahappenings 

Ifall ni inte deltagit i evenemanget före AÖn och vill in, så ska ni köa snällt
och vara redo att visa studiekortet till portvakten som sitter vid dörrarna
som oftast öppnas runt 00. Era livs absolut bästa stunder väntar er i dessa
magiska utrymmen! 
 

Klubblokaler
ÅAs genom tiderna största
ämnesföreningar  KK, MK, SF och HF har
alla haft sina egna klubblokaler som kan
bokas av andra föreningar eller
privatpersoner för festligheter, oftast sitz
och efterfest med dansgolv. Namnet och
förkortningarna på lokalerna  är:

KK - Axelborg, Borgen, “B”
MK - Låkalen, “MK”
SF - Källarn, “K”
HF - Faustkammaren, Faust, “F”
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ASG - Axels och Stinas Gamyler är en alumniförening för redan
utdimitterade kemister och diplomingenjörer från Åbo Akademi. Dess
styrelse kallas Axels Industriråd eller AIR
ASINDA är Axels och Stinas industridag. Under ASINDA kan du bekanta dig
med olika företag, få tips om sommarjobb, praktikplatser och diplomarbete.
Du kan också lyssna på intressanta presentationer och föredrag som hålls av
de företag som representeras. Kemistklubbens projektutskott ansvarar för
ASINDA. 
Axelia är en gammal campusbyggnad där Kemistklubben från 70-talet fram
till 2021 bedrev sin verksamhet. 
Aurum är den splitternya byggnad för naturvetenskap och teknikstuderande
från både TY och ÅA .
Axelbandet ger dig en möjlighet att under studietiden utveckla dina
musikaliska talanger i form av en teknologorkester. Mera info på
www.axelbandet.fi.
Axel och Stina Eklund är Kemistklubbens galjonsfigurer och KPT:s
evighetsstuderande. Alla manliga medlemmar i KK kallas Axel och de kvinnliga
medlemmarna kallas Stina. Axels och Stinas sångbok är en av de viktigaste KK-
prylarna, åtminstone under den första tiden. Sångboken innehåller de flesta
sånger som sjungs under sitzarna.
B, Borgen eller Axelborg är Kemistklubbens klubblokal, där det ordnas
sitzar och andra evenemang.
BoKKen är Kemistklubbens egen anslagstavla som hittas utanför kansli i
Aurum. Till Bocken kommer aktuell information om kommande evenemang
och anmälningslistorna till dem.
Borgrådet (BR) ser till att allt på klubblokalen är i skick och att allt går rätt till
där. Borgrådet består av klubbhövding, sekreterare, ekonomiser, inköpschef,
värdinna, lagerchef och kökstekniker.
DaTe - Datateknologerna vid Åbo Akademi är en ämnesförening för
datateknikstuderanden vid Åbo Akademi. Kemistklubben brukar ha tätt
samarbete med lillebror DaTe.
FKS - Finska Kemistsamfundet ordnar exkursioner och evenemang för
kemister. Som medlem i KSÅ blir du även medlem i FKS.
F, Faust eller Faustkammaren är Humanistiska föreningens klubblokal, och
delas i nuläget med Kemistklubben

Kemistklubbens ABC
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Glashandeln Kemistklubbens nu avvecklade kurskompendiehandel.
Önskar du ha en printad version av ett kurskompendium eller tabellbok
(exempelvis Tores tabeller eller Lerviks värmetekniska formelsamling)
finns det risk att det finns kvar i lager, hör av dig till styrelsen!
Gulnäbben (även Gulisen) är första årets studerande, och kallas även i
övriga teknologsammanhang phux. Förr i tiden kallades även Gulnäbbar
på KK för provrörsbarn.
Halare - Kemistklubbens halare är ljust grön, och färgas av varje KKare
själv. Ursprungligen skulle även logon på ryggen tryckas själv.
HF - Humanistiska föreningen vid Åbo Akademi är en takföreningen
för humaniora studeranden. Utöver detta har skilda utbildningsprogram
egna ämnesföreningar.
Kemistbaal - Kemistklubbens årsfest.
Kanslitur - Tid för gemenskap och gratis kaffe för medlemmar i kanslit
eller TFiF/TEK-lounge! Hålls vanligtvis varje måndag - torsdag.
Krematoriet är grillkiosken vid domkyrkotorget, ett billigt sätt att mätta
natthungern eller få matförgiftning.
KSÅ - Kemiska Sällskapet i Åbo är en intresseförening för
kemisinnade. Bli medlem för att billigt delta i evenemang som ofta har
finkulturlig prägel.
MK - Merkantila Klubben representerar studerande vid
Handelshögskolan vid Åbo Akademi. MKare brukar synnas alltid ibland
nere på B.
Medlemsmötet eller MM är Kemistklubbens högsta beslutande organ.
Medlemsmötet hålls vanligtvis en gång per månad 
PU är programutskottet. planerar och står för det mesta program som
Kemistklubben erbjuder.
Redox är namnet på årsberättelsen som varje år utkommer till
Axelnatten.
SF - Statsvetenskapliga klubben är ämnesförening för statsvetare vid
ÅA. En statsvetare brukar bära en knallröd halare och trivs ofta på B.
Sitz är en fest med mat och dryck. Vid sitzen sjunges snapsvisor under
sångledarens ledning. Varje KK sitz avslutas med Åbokemisternas sång.
Efter denna får man av traditionen inte sätta sig på samma plats.
TEK - Teknikens Akademikerförbund - Tekniikan Akateemiset  är
din fackförening både under och efter din studietid. TEK samlar ihop alla
finska teknologer och färdiga diplomingenjörer från olika orter och
arbetar för deras rättigheter.
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TFiF - Tekniska föreningen i Finland är en del av fackföreningen TEK
och representar svenskspråkiga diplomingenjörer, arkitekter, naturvetare
och studerande. Som studerande har du möjlighet till gratis medlemskap
till både TEK och TFiF.
TK - Teknologkommissionen (Teekkarikomissio) är en
samarbetsorganisation som binder samman alla
teknologämnesföreningar (DI-linjer) vid Åbo Akademi och Åbo universitet.
TK ordnar evenemang, program, utvecklar teknologkulturen och
representerar Åbo teknologer på lokal och nationell nivå. 
Vinterblot eller bara Blot är Høiskolens Chemikerforeningens baalvecka.
Då brukar många KK:are åka till Norge och fira med dem. Norrmännen
kommer i sin tur hit på besök i samband med vår baalvecka.
Årsfest - Studerandeföreningar firar årligen årsfest, festligheterna pågår
ofta i en hel så kallad årsfestvecka och avslutas ofta med en finare
tillställning med middag och dans. Alla föreningar firar på lite olika sätt,
men allmän vett och etikett kan man läsa på studentkårens hemsidor:
https://arsfest.studentkaren.fi/vett-etikett/
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1. Aurum - FNT:s huvudbyggnad, här finns det enda kårkafét med
latelunch dagligen. Du kan även plocka ihop take-away eller ta en
Aurum-bowl. Gymmöjlighet i källaren via CampusSport
2. Stadsbiblioteket - tyst och bekvämt ställe att läsa på tent eller
jobba på inlämningsuppgifter.
3. Studenthälsan - ibland händer det saker och då är det bra att
veta vart man skall söka sig. Telefonnummer till jouren hittas på YTHS
hemsida.
4. Studentbyn - här har många nya studeranden sitt första hem.
5. Vårdberget - på vappen samlas hela ÅA-studernade här och skålar
igång vappen till sång av Florakören och Brahe Djäknar. På
fastlaskiainen tävlar studentföreningar i pulkaåkning och om vädret
tillåter är det en fin picknick plats.
6. Aura å - mysigt ställe att sitta och njuta av solen och gott sällskap,
ta ett morgondopp eller varför inte besöka någon av restaurangerna
som har servering precis vid stranden.
7. Kuppis tågstation - närmaste tågstationen för de flesta som
kommer från Nyland.
8. TYKS - ibland händer det större saker. Numret är placerat på
jourmottagningen och tel. nummer hittar man med att googla TYKS
päivystys.  
9. Kuppisparken - här hittar ni ishall, fotbollsstadion och en
bowlinghall med mera. Ni kommer Få chansen att besöka parken
under gulisveckan.
10. Runsala - en stor ö med många vackra skogsstigar och en stor fin
simstrand med en enkel bussförbindelse från centrum (buss nr. 8).
11. Funikularen – en gratis förbindelse upp för Kakolabacken där
man hittar fina kafeterior ock ett bryggeri.
12. Puolalaparken – en mysig park, ypperlig för att hänga och njuta
av soliga dagar. Här hittar du även Åbos konstmuseum.
13. McDonalds - närmaste McDonalds, lönar sig att lägga på minne
om man föredrar McDonalds över Hesburger.
14. Åbåtarna - vem vill inte dricka en öl på en båt på en solig dag.

 

30 platser att besöka i Åbo

15. Kåren – här är studentkåren och jobbar. Vissa större fester
kan också ordnas här. Gymmöjligheter i källaren via
CampusSport.
16. SuxeS - bästa gaybaren i Åbo.
17. Portti - ypperligt för att slappna av med en öl efter en tung
dag av studier.
18. Subway - 24/7 mat nära campus, perfekt för sena kvällar och
trötta morgnar.
19. Skärgårdsbaren - Mycket populär bland finlandssvenska
studeranden, här ordnas även sitzar och andra evenemang.
20. Campus - karta på campus hittar ni också i gulisguiden.
21. Carlina - att äta slut en kebab från Carlina är svårare än
tenten i ingenjörsmatematik. (Jo det är en utmaning h.
Klubbhövding).
22. Lidl - billiga matuppköp mitt i centrum.
23. Finnkino – biosalong mitt i centrum för alla filmentusiaster.
24. Forte - enda nattklubben som har öppet till 5 varje dag i
veckan.
25. Hansa & Torget – salutorget ses oftast som kärncentrum av
hela Åbo och bredvid hittar ni Hansa där det finns det mesta från
Clas Ohlson till sushi till Stockman.
26. Åbo Svenska Teater – finlandssvensk teater i en gammal
stämningsfylld byggnad.
27. Geologicum - En av akademins byggnader, här finns många
specialföreningars kansliutrymmen. Kemistklubben har även ett
rum här.
28. Föri – den nästan 100 år gamla ikoniska färjan som dagligen
åker över ån. Ett måste för alla som bor i åbo att ha åkt den minst
en gång.
29. Idrottsparken - från frisbeegolf till de flesta bollsporter kan
man fara hit och spela. Har även ypperliga ute gym och
springbanor.
30. K Citymarket Kuppis - 24/7 Citymarket för alla större
matinköp eller varför inte bara en late night snack.
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