Idag är det fest!
Välkommen till Åländska studentföreningens
25e årsfest! Jag hoppas att ni nu hunnit hälsat och bekantat er med festens övriga gäster.
En årsfest är något mycket speciellt och något
man ska uppleva som studerande. För mig
personligen är det just årsfesterna som enligt
mig är höjdpunkterna på studentåret!
ÅSFH är en förening för Ålänningar och
Ålandsvänner!
Den finns här för att tillgodose våra behov
och intressen. Jag var även ordförande
förra året och fortsätter med det uppdraget
i år igen, något jag gör med stor tacksamhet
och iver. Jag vågar påstå att årets styrelse är
mycket målmedvetna och framåtblickande,
precis som förra årets styrelse då vi lyckades
införskaffa oss vår alldeles egna första sångbok någonsin. I år stor mycket på agendan,
bland annat förnyelsen av vår hemsida samt
stamrörsrenoveringen av studenthuset.
Föreningen är inte enbart för studerande i
Helsingfors utan även gymnasieelever från
Åland. Vi arbetar hårt med att få hit nya studerande till Helsingfors många fina högskolor
och universitet.
Under de senaste åren har det kommit många
Ålänningar till Helsingfors och det är något
som gläder mig! Just dessa veckor sitter våra
yngre Ålänningar och skriver studentproven.
Låt oss hoppas att en hel hög av dem kommer
hit till oss senare i höst! Vi finns här, redo att
ta oss an nya och förväntansfulla studenter!

Jag vill även speciellt tacka de andra som
bor här i Nypolen tillsammans med oss.
Vi har ett bra samarbete som jag gärna ser
att fortsätter lika fint som det hittills gjort.
Evenemangen som ordnats tillsammans
med ÅN och ÖFN har alltid blivit en succé!
Tack för det!
Till sist vill jag rikta mig till våra medlemmar och tacka dem! Det är ni som är ÅSFH,
ingen annan! Föreningen är till för er och ska
utnyttjas av just er. Idag är det fest! Låt oss
fira oss själva, föreningens 25 gångna år men
också vår strålande framtid!
Med vänliga hälsningar,
Er ordförande

Isak Karlsson

Åländska studentföreningen i Helsingfors
är mycket stolta över att i år ha Ålands riksdagsledamot Mats Löfström som årsfesttalare. Löfström var under gymnasietiden ordförande i Ålands lyceums elevkår och med
i styrelserna för Ålands Ungdomsförbund,
Ålands Ungdomsråd, Åländsk Ungcenter och
Nordiska Centerungdomens Förbund. Den
politiska karriären tog fart på riktigt då Löfström utsågs till partisekreterare för Åländsk
Center och blev direkt efter studenten utsedd
till generalsekreterare för Finlands Svenska
Skolungdomsförbund.

Under sin studietid vid Helsingfors Universitet samt Hanken var Löfström medlem i
ÅSFH, och även han har upplevt trevliga
stunder under studentföreningens tak. Efter
studierna arbetade Löfström på Åland ett par
år, innan han senare efterträdde Carl Haglund
som förbundssekreterare för Svensk Ungdom.
Samme Haglund anställde senare Löfström
som specialmedarbetare i Europaparlamentet. Som specialmedarbetare fortsatte Löfström under Nils Torvalds fram tills han blev
invald till Finlands riksdag.

Isak karlsson, 21 år

Studerar redovisning på Hanken
Isak Karlsson är även i år ÅSFHs ordförande, alltid upptagen men otroligt
driven och får trots mycket saker på
agendan, saker gjorda!

När hur var kom du till
världen?
På BB i Mariehamn på ett vad
jag förstått normalt sätt en tidig
morgon den 5e augusti.
Och vems barn är dudå?
Jag är pappas och mammas son.

Guilty pleasure:
Läsa kommentarsfält på facebook där personer bråkar med
varandra och använder sig av
extret vältänkta påståenden.

Bästa platsen på jorden:
Jomalaön norr på Geta.

Vad kan du vräka i dig?
Choklad

Bästa med ÅSFH?
Det bästa är att man får träffa
personer med liknande bakgrund men från olika skolor då
Hanken kan bli ganska litet.

Vad är din konstigaste
talang?
Lyckas alltid komma undan
fastän jag är försenad!

Hur hitta du hit till
styrelsen då?

Hekko kom å fråga

Emil nordlund, 21 år

Studerar fajnääns på Hanken
Mariehamnaren/järsöbon Emil är
ÅSFHs sekreterare och ordförande
Isak Karlssons partner in crime
och vice ordförande. Han är också
smartast av oss alla!

Favoritserie:
Game of Thrones

När hur var kom du till
världen?
Hösten -95 på Ålands centralsjukhus
Och vems barn är dudå?
Henka och Lillian Nordlund
Bästa platsen på jorden:
Hankens bibba
Bästa med ÅSFH?
Sitzarna!
Hur hitta du hit till
styrelsen då?
Hekko tvinga mig

Vad är det dummaste någon
lurat dig till att tro?
Mig kan man väl inte lura?
Motto:
Det finns inte omfester men det
finns sannerligen omtenter.

Favoritserie:
Game of Thrones
Guilty pleasure:
Fara till Alepa kl9 på kvällarna
och köpa bullar till -60%
Vad kan du vräka i dig?
Punsch
Vad är din konstigaste
talang?
Rubiks kub
Vad är det dummaste någon
lurat dig till att tro?
Åka i en Q3 budgethytt på Viking
Line
Motto:
Carpe Diem

Karolina Öberg, 22 år

Första års studerande på Hanken
Lemlänningen Karro är årets skattemästare, hon är även den olyckligt
lottade som blivit ÅSFHs uthyrningsansvarige. Hon är inte heller rädd
för att “Speak her mind” och
ifrågasätter gärna.

När hur var kom du till
världen?
Enligt mig köpte mina föräldrar
mig på KEA-market I Lemland,
så hur och var förblir ett mysterium. Tips mottages gärna!
Och vems barn är dudå?
Som sagt är det lite oklart, men
har vuxit upp med Anna och
Kristian.
Bästa platsen på jorden:
59 °93´07,11”N , 20 °19´62,32”E
Bästa med ÅSFH?
Att det snart är över.
Hur hitta du hit till
styrelsen då?
Övertalad av den desperata och
avgående styrelsen.

Emanuele ferrari, 25 år
Studerar klassisk piano vid
Sibelius-Akademin

Den äldste i styrelsen vår alldeles
egen Romeo, ursprungligen från
Verona, Italien (tror vi). Han hänger i
kuren rätt ofta och verkar tycka det är
kul och där trivs han och där blir han.

När hur var kom du till
världen?
19 Februari 1992 i Mariehamn.
Och vems barn är dudå?
Ele & Keles
Bästa platsen på jorden:
Kuren
Bästa med ÅSFH?
Kuren
Hur hitta du hit tillstyrelsen då?
Jag minns inte

Favoritserie:
The Affair
Guilty pleasure:
Husdrömmar
Vad kan du vräka i dig?
Lax
Vad är din konstigaste
talang?
Jag kan vifta på öronen
Vad är det dummaste någon
lurat dig till att tro?
När jag var liten trodde jag man
kunde gräva sig ner till Kina
Motto:
Nulla caena sine caseum - “ingen middag utan ost”

Favoritserie:
South Park
Guilty pleasure:
En jägerjallo
Vad kan du vräka i dig?
Det mesta utom sitz-mat
Vad är din konstigaste
talang?
Att ha roligt på finlandsbåten
Vad är det dummaste någon
lurat dig till att tro?
Att man inte kan klara sig i livet
utan att kunna göra en kullerbytta - Henka Boström
Motto:
Låt Öffen sköta det

Alexander nordlund, 19 år

Första års studerande på Hanken
Då var han fattig diskare i Paris, idag
är han framgångsrik programchef i
ÅSFH. Han gillar öl och tycker livet är
en fest.

När hur var kom du till
världen?
Söder sjukhus i Stockholm,
4 April 1997
Bästa platsen på jorden:
Sommar-Kökar
Och vems barn är dudå?
Leif och Tessa Nordlund.
Bästa med ÅSFH?
Gemenskapen samt sitzarna!
Hur hitta du hit till
styrelsen då?
Verkade roligt, kul att organisera o.s.v.

Favoritserie:
Parks & Recreation
Guilty pleasure:
Grandiosas Mexicana-fryspizza
Vad kan du vräka i dig?
Jumbo-Ostbågar
Vad är din konstigaste
talang?
Vika en T-shirt supersnabbt
Vad är det dummaste någon
lurat dig till att tro?
Höll på att köpa en ny datormus när min lillebror tejpat fast
“läsaren”
Motto:
Det är aldrig för sent att ge upp!

Lukas karlsson, 19 år

Första års studerande på Hanken
En ny huvudvärd har tagit sig an
Nypolens kök. Vi hoppas att han gillar
att laga mat lika mycket som han gillar
att snacka!

När hur var kom du till
världen?
Nå det var väl en helt underbar
dag en 21 april 1996, 10/10 helt
enkelt. Och vad jag vet gick det
väl den naturliga vägen.
Bästa platsen på jorden:
Tjudö
Och vems barn är dudå?
Nå Tomas och Susanne Karlsson hade turen att få mig.
Bästa med ÅSFH?
Mig
Hur hitta du hit till
styrelsen då?
Det var så svårt för vår ordförande att motstå mig så jag
kände att jag kunde göra hen en
tjänst och ställa upp

Favoritserie:
Game of Thrones
Guilty pleasure:
Komma in och spela gitarr när
sambo Felix precis har somnat
Vad kan du vräka i dig?
1,5kg pasta carbonara
Vad är din konstigaste
talang?
Att fånga mat med munnen när
någon kastar
Vad är det dummaste någon
lurat dig till att tro?
Paddla ut på Ålands hav i en
leksaksgummibåt
Motto:
Det går alltid att va nykter men
det är inget man föredrar

Marcus Jansson, 20 år

Första års studerande på Hanken
Mariehamnaren Mackan är årets
huvudtutor, men utanför ÅSFH är han
även glasskung. Under sin gulishöst
har han lyckats hamna på en mängd
finurliga äventyr.

När hur var kom du till
världen?
Jag har tyvärr inte några minnen från den tiden.
Och vems barn är dudå?
Lollos och Nickes.
Bästa platsen på jorden:
Casa
Bästa med ÅSFH?
Gemenskapen!
Hur hitta du hit till
styrelsen då?
Förra årets huvudtutor Nico
släpade hit mig...

Sara limnell, 21 år

När hur var kom du till
världen?
Den 19 April 1995, en tidig
morgon klockan 5.

Tjej från Mariehamn som i år igen är
Årsfestmarsalk i ÅSFH, har även blivit
styrelsemedlem detta år.

Och vems barn är dudå?
Jan Limnells och Anna Ekbloms
dotter är jag. Bobi Limnell är
farfar som hängde på Kupolen
i tiderna.

Studerar marknadsföring
på Hanken

Bästa platsen på jorden:
I farmors kök, där finns det
alltid något gott att äta
Bästa med ÅSFH?
Att catcha up om allt saftigt
skvaller från holmen.
´
Hur hitta du hit till
styrelsen då?
Isak tvinga mig

Favoritserie:
How I met your mother
Guilty pleasure:
Vad kan du vräka i dig?
Vad kan jag inte vräka i mig?
Vad är din konstigaste
talang?
Jag kan få alkoholhaltiga drycker att försvinna
Vad är det dummaste någon
lurat dig till att tro?
Flytta till Helsingfors
Motto:
Det är som det är och blir som
det blir

Favoritserie:
House of Cards och
Downton Abbey
Guilty pleasure:
Realityserier
Vad kan du vräka i dig?
Gruyere och Coca-cola
Vad är din konstigaste
talang?
Jag kan ticka som blinker ljudet
i bilar
Vad är det dummaste någon
lurat dig till att tro?
Min pojkvän lurade mig att
hans kompis pappa hette Robin
Hood.
Motto:
Lite choklad hjälper faktiskt

Som många andra abiturienter deltog jag
under mitt sista år i gymnasiet i ÅSFH:s
abiresa som gick av stapeln i januari.
Jag visste att jag ville plugga ekonomi och
hade redan tidigare funderat på att börja
på Hanken. I Helsingfors fick vi rundvandring i de skolor vi var intresserade av och
på kvällen fick vi uppleva vad studielivet
hade att erbjuda.
Helhetsintrycket av staden gjorde mig
säker på att Helsingfors var rätt stad för
mig.
Hösten erbjöd en rivstart både i studier
och med mängder av evenemang. Hankens studentkårs tutorer har ordnat allt
från rundvandringar, capskvällar, sitser
och kortare resor till Vasa, Stockholm och
Tallinn, vilket gjorde övergången till en ny
studiestad smidig och nya vänskaper skapades enkelt genom att man umgicks på
sidan av skolan.
Den åländska gemenskapen i Helsingfors
gjorde att man alltid fick hjälp med praktiska saker av äldre studeranden i staden.
Till min förvåning har jag även klarat
mig bra i staden, trots mina bristfälliga
kunskaper i det finska språket.

ÅSFH ordnade, bortsett från föreningens
vanliga evenemang, i början av hösten en
inskrivningskväll för nya åländska studerande i staden och ordnade tillsammans
med Åbo Nation och Östra Finlands Nation en gemensam gulisintagning för att
knyta vänskapsband över nationsgränserna.
I slutet av min gulishöst blev jag invald i
ÅSFH:s styrelse och kommer under 2017
fungera som föreningens huvudtutor. I
januari ordnade vi tutorer tillsammans
årets abiresa och förhoppningsvis lyckades
även vi visa årets abiturienter vad
Helsingfors har att erbjuda.
Jag har inte en sekund ångrat mitt val
av studiestad och hoppas att intresset för
Helsingfors fortsätter att växa bland de
åländska studerandena!

Marcus Jansson

DJ Broccoli är ett namnt vida känt i de
åländska ungdomskretsarna. Hits som Summer Smackaroni och S.I.T.B. är inte det inte
ovanligt att man hör på förfester innan sommar-äventyr på Mariehamns stadshotells
nattklubb. Men vem är mannen eller kvinnan bakom de utsökt mixade elektronisk
pop-låtarna? Det är och lär förbli ett mysterium.
Broccoli sägs ha börjat skapa egen musik
när hen fick smak för alkoholhaltiga drycker. Musiken som spelades på festerna ansågs
lågkvalitativ, och Broccoli valde att ta saken
i egna händer. Broccoli sonderade terrängen med några remixar av redan populära
låtar, vilka än idag går att hitta på DJ Broccolis SoundCloud-profil. Dessa remixar blev
otroligt populära, och det dröjde inte länge
förrän Broccolis första och mest populära
singel, Summer Smackaroni, släpptes på
Spotify. Sen dess har Broccoli släppt ett antal
låtar, vilka alla fått enormt bra kritik.

Det enda man vet om Broccolis identitet är att
han på något sätt är bekant med en viss Hanken-studerande, Filip Svahnström. Svahnström har agerat manager åt Broccoli, ett jobb
han skött utmärkt. Flera populära artister har
hört av sig till Svahnström angående manager-positioner men han har tackat nej till
samtliga. Han menar att det vore onödigt att
slänga bort allt det hårda jobb han satt ner på
bygga upp Broccolis image.
DJ Broccolis Facebook-sida har över 200
gilla-markeringar, en siffra som lär fortsätta
växa. Den gäckande discjockeyn sägs vistas
i Helsingfors, men var är det ingen som vet.
Det har gått en tid sen Broccoli släppte en
singel, men det senaste Facebook-inlägget
från Svahnström tyder på att nya verk är på
kommande.
Vi väntar med spänning.

Alexander Nordlund

Det är faktiskt sant! Vårt mål om vår egna
sångbok är äntligen uppfyllt! Vi vill speciellt
tacka avgående styrelsemedlemmen Charlotte
Viktorsson och hennes sångbokskomitté, för
deras otroligt stora insats till att förverkliga
detta mål.
Sångboken finns att köpa för 15€
Halarmärken 3,50€/st

