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Gulis

BLASKAN
Åländska Studentföreningen i Helsingfors r.f.

Varmt välkomna till Helsingfors och Åländska
Studentföreningen i Helsingfors. ÅSFH är en
förening skapad av studerande för studerande.
Föreningen jobbar med de åländska studerandenas
intressen och deras välbefinnande utanför
studierna. Vi är en relativt liten förening, vilket i
sin tur gör oss flexibla och motiverade att förbättra
vår verksamhet för våra medlemmar. Vi söker
hela tiden möjligheten att anordna program som
är skräddarsydda för våra unga studeranden i
Helsingfors.
ÅSFH grundades den 17 mars 1992 på initiativ
av några frivilliga och ambitiösa ålänningar.
Föreningen håller årligen kontakten med gamla
medlemmar genom att bland annat bjuda in dem
till årsfesten. Traditioner är viktigt för föreningen.
Årligen hålls många evenemang med våra äldsta
vänner, Åbo nation och Östra Finlands nation.
Evenemangen är mycket populära och biljetterna
ofta slutsålda.
ÅSFH är en öppen förening som välkomnar alla
studerande från stadens alla olika universitet
och högskolor. Programmen blir roligare och mer
givande då människor blandas och umgås i en
varm och välkomnande miljö.
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STYRELSEN 2018

ORDFÖRANDE

VICEORDFÖRANDE

SEKRETERARE

MARCUS
JANSSON

ISAK
KARLSSON

TITO
PIPPING

21 år gammal, studerar mitt
tredje år på Hanken med
inriktning redovisning & första
året på Arcada inriktning IT.
Mina uppgifter i föreningen är ytterst mångsidiga. Jag sysslar med
allt från att hålla kontakt med andra föreningar, medlemmar och
föreningens styrelse till att hjälpa
till vid samtliga poster när det
behövs.
1. Stor men samtidigt liten stad
2. Härligt ställe med härliga
människor
3. Ha kul och skaffa nya vänner ni är bara gulisar en gång!
4. Det är som det är och det blir
som det blir

23 år gammal, studerar mitt
fjärde år på Hanken med
inriktning redovisning.
Jag var styrelseordförande under
de två första åren och nu fungerar jag som vice ordförande. Jag
är som alla andra i styrelsen från
Åland, närmare bestämt Finström. På dagarna hittar ni mig
troligen på Hanken där jag nu
huserat under terminerna sedan
hösten 2014. Hanken erbjuder
sina studeranden utbildning av
högsta nivå med ett brett utbud
av olika huvudämnen inom ekonomiska vetenskaper. Men förutom det rent akademiska har
skolan även vida kontakter med
andra universitet och företag världen över. Det gör det lätt att hitta
sitt drömställe där man vill göra
sitt utbyte eller utlandspraktik.
1. Atmosfären i staden och att det
finns så många olika happenings
för studerande.
2. Att man får träffa bekanta men
också många andra från olika
skolor i huvudstadsregionen.
3. Njut av September, sen blir
de mörkt och slaskigt ett tag
framåt...
4. Njut fullt ut av studielivet och
våga träffa nya människor.
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22 år gammal, studerar mitt
andra år på Hanken med
inriktning finansiell ekonomi.
Jag fungerar som sekreterare för
ÅSFH. Jag började studera i Helsingfors för att jag ville läsa ekonomi och för att Helsingfors kändes
som den mest attraktiva staden
att studera i, både studiemässigt
och i största allmänhet. Rekommendationer från vänner som
redan studerade i staden satte
spiken i kistan. Jag studerar för
närvarande på Hanken där jag
läser finansiell ekonomi.
1. Enligt mig är Helsingfors en
perfekt studiestad eftersom man
får det bästa av två världar, ett
brett studentliv och vanligt (stor)
stadsliv, det finns alltid någonting nytt att hitta på!
2. Genom att vara med i ÅSFH får
man en ypperlig introduktion till
både staden och studielivet, som
kan kännas främmande i början.
3. Under gulishösten rekommenderar jag att vara med på
så mycket som möjligt, man får
vänner för livet och har otroligt
roligt!
4. Carpe Diem.

1. DET BÄSTA MED HELSINGFORS

3. PRO TIP FÖR HÖSTEN

2. DET BÄSTA MED ÅSFH

4. MOTTO

SKATTMÄSTARE

PROGRAMCHEF

INFOCHEF

ISAK
LINDÉN

EMMA
LINDVALL

20 år gammal, studerar mitt
andra år på Hanken med
inriktning finansiell ekonomi.

21 år gammal, studerar mitt
andra år på Hanken med
inriktning handelsrätt.

23 år gammal, studerar mitt
fjärde år på Hanken med
STARTING FROM
inriktning
marknadsföring.

Inom ÅSFH fungerar jag som
skattmästare. Min uppgift är att
hålla koll på föreningens ekonomi, uppgöra ett bokslut och hålla
koll på medlemsavgifter osv. Jag
är även med och söker stöd till
föreningen från olika stiftelser
m.m.

Till mina uppgifter hör att planera
och arrangera olika evenemang
som ÅSFH ordnar. Det kan vara
allt från pizzakvällar och riksdagsbesök till spelkvällar och större
sitzer. Dessutom ordnar vi fester i
samarbete med Åbo nation (ÅN)
och Östra Finlands nation (ÖFN)
- ett perfekt tillfälle att lära känna
nya människor från andra ställen
och utbildningsprogram! Gillar
du att ordna evenemang är du
också välkommen att hjälpa till.
Skicka i så fall ett meddelande till
mig.

Jag är ÅSFHs informationschef,
en roll vi införde till året 2017/2018.
Till mina uppgifter hör sociala
medier; Facebook och Instagram,
men även vår hemsida som äntligen snart är klar. Jag gör även
andra saker såsom att t.ex. sätta
ihop detta informationsblad o.s.v.
Tidigare har jag även haft rollen
som årsfestmarsalk.

Efter ett år i staden har jag tyvärr
inte alltför många kloka tips till
alla nya helsingforsare. Men något jag skulle vilja rekommendera
alla att göra är att testa kanske
Drakens hårdast konkurrens här
i huvudstaden, kebabstället Hanis Food. En kulinarisk upplevelse
bara ett stenkast från Hanken.
1. Mycket nya trevliga människor
2. Benjamin Sewón
3. Wolt
4. Mañana, mañana

Tveka inte att kontakta mig eller
någon annan styrelsemedlem vid
frågor och funderingar eller om
du annars bara vill prata. Jag hittas ofta vid något bord på Hanken
med en kaffekopp i handen, men
om du mot förmodan inte hittar
mig där nås jag per telefon, WhatsApp, Facebook eller e-post.
1. Aldrig långt till en öppen bar!
2. Gemenskapen
3. Skaffa billiga festskor som kan
(och kommer) förstöras
4. Don’t worry be happy!
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SARA
LIMNELL

Denna höst lär ni inte se mycket
av mig då jag är i Montréal på
utbyte. Och efter denna termin
har jag ungefär 1,5 år kvar på min
magister. Så i vår ses vi på Nypolen igen! Om ni har några frågor
kan ni antingen skriva till åsfh eller mig personligen direkt på facebook. Glöm inte att gilla oss på
facebook och instagram för att ta
del av information om vad som
händer i föreningen!
1. Utbudet av restauranger
2. Den där familjära känslan och
det åländska skvallret såklart.
3. Skjut inte upp saker, skapa en
balans med festandet.
4. Lyx, lyx, lyx....

1. DET BÄSTA MED HELSINGFORS

3. PRO TIP FÖR HÖSTEN

2. DET BÄSTA MED ÅSFH

4. MOTTO

Välkomna till föreningen!
Varmt välkomna och riktigt
kul att ni har hittat hit! Trots
sina många år på nacken är
föreningen nu större än någonsin
förut. Är ni intresserade av att
hjälpa till med något i föreningen
eller ideér på saker vi kan hitta på,
så är det bara att rycka någon av
styrelsemedlemmarna i ärmen,
man kan sällan få för mycket
hjälp!

HUVUDTUTOR

ÅRSFESTMARSALK

EDVIN
ENGMAN

BENJAMIN
SEWÓN

20 år gammal, studerar mitt
andra år på Hanken med
inriktning finansiell ekonomi
och nationalekonomi.
Till mina uppgifter hör att rekrytera nya medlemmar till föreningen
samt marknadsföra föreningens
verksamhet för potentiella framtida medlemmar. Mer specifikt
så har jag ansvar för att ordna ett
antal gulisevenemang på hösten,
samt den legendariska abisitsen
på våren. Om ni har några frågor
nås jag oftast snabbast via Facebook eller WhatsApp.
Som huvudtutor i ÅSFH vill jag
önska alla gulisar ett särskilt varmt välkomnande till Helsingfors.
Jag rekommenderar er också
att bli aktiva inom ÅSFH för att
inte glömma bort den åländska
gemenskapen,
kulturen
och
samhörigheten.
1. Alla valmöjligheter
2. Medlemmarna
3. Stressa inte för mycket
4. Sitt ner och njut

29 år gammal, studerar mitt tredje
år på Hanken med inrikning
entreprenörskap.
Min roll i ÅSFH:s styrelse är att jag
är årsfestmarskalk. Jag rekommenderar starkt att engagera sig
i föreningen om tycker om att organisera olika sorters events och
fester.
Flera av mina kompisar rekommenderade Hanken som skola
och Helsingfors som stad och jag
är väldigt glad att jag tog beslutet
att börja studera här. Om du går
öppna Hanken så är mitt tips att
läsa ordentligt, ta de piano med
festandet och inte ta för många
kurser, för det är inte så svårt att
få över 70 i vitsord i fyra grundkurser. Det kommer säkert att kännas att allting är lite nytt, stort och
förvirrande i början men då finns
ÅSFH här för dig som en trygg
famn.
1. Allt
2. Isak Lindén
3. Träning av dess olika slag, bara
gör någonting.
4. Har inget speciellt men allt
brukar lösa sig.
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Jag är säker på att ni kommer bli
nöjda med ert val av studieort, här
finns det mesta man kan önska:
bra högskolor och universitet,
stort utbud av saker och göra
samt en ännu större åländsk
gemenskap.
Gulishösten är för det mesta en
hektisk period. Ny stad, ny skola
och nya vänner. Jag hoppas att ni
tar tillvara på tiden och njuter av
ert första år! Gör undan skolarbete
när ni har tid och se till att besöka
så mycket evenemang ni kan,
så är jag säker att ni hittar nya
vänner för livet! Trots en fantastisk
och spännande period i livet kan
man längta hem ibland. Som
tur är finns ett andra hem med
en extra åländsk familj för det
mesta nära till hands. Här under
föreningens tak kan ni umgås
med gamla vänner, stifta nya
bekantskaper och få hjälp med
olika problem mellan himmel
och jord. Allt detta i en varm
och härlig blandning av åldrar,
intressen och studieinriktningar alla med en förkärlek till öriket är
välkomna!
Jag önskar er återigen varmt
välkomna till Helsingfors och
hoppas att ni får en härlig
studietid! Vi ses i höst!

Ordförande
Marcus Jansson

HÖSTENS VIKTIGA DATUM
Åländsk sitz

23

OKT.

Programkväll
Halloweensitz med ÅN & ÖFN

9

NOV.

27

8

16

NOV.

Sykväll
Självständighetssitz med ÅN & ÖFN

DEC.

3

NOV.

Åländska spelen
Herr- och dammiddag med ÅN & ÖFN

NOV.

12

OKT.

Julfest med ÅN & ÖFN
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DEC.

CHECKLISTA

STUDIEKORT: Gå in
på frank.fi för att be
ställa ett studiekort
eller skaffa FRANKappen så har du di
tt studiekort enkelt
och smidigt i mobile
n - som du kan visa
upp för rabatt.
NÄRVAROINTYG: H
ar kommit på post
en, bra att ha om
du vill äta lunch til
l studerandepris, då
studiekortet inte
kommer direkt när
du skaffar det via ap
pen.

HSL-KORT: Skaffa
ett resekort från
HRT (HSL) med
studierabatt så får
du resa billigare nä
r du tar spårvagn,
buss eller metro. Fi
nns en blankett på
www.hsl.fi och du
behöver ditt univers
itets stämpel - ta se
dan detta till ett
HRT-serviceställe. Ko
m även ihåg att gö
ra en flyttanmälan.
BIBLIOTEKSKORT:
Skaffa ett biblioteks
kort till respektive
universitet/högskol
a. Du sparar mycke
t pengar genom at
inte köpa alla böcker
t
till dina kurser.
GILLA: Gå in på vå
ra sociala medier;
Facebook och vår
Instagram - alandska
studentforeningen.
Håll även utkik på
vår hemsida så vet du
vad som är pågång
.
ANMÄL DIG: Anm
äl dig så snabbt so
m möjligt till våra
evenemang så du in
te missar något!
BLI AKTIV: Bli aktiv
i ÅSFH, det är rolig
t och är en bra
erfarenhet. Detta ök
ar dina chanser at
t bli en framtida
styrelsemedlem!
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XXVI ÅRSFEST
Vi vill tacka alla våra sponsorer som bidrog till en mycket
trevlig årsfest och vi vill även ge ett speciellt tack till
årsfesttalare Sverker Skogberg.
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HUR BLIR DU
AKTIV I ÅSFH?
Det är verkligen otroligt enkelt!
I början av hösten ordnas en inskrivningskväll
då alla får komma. Under kvällen är det
lite program och man får bekanta sig
med föreningen. Man skriver sedan in sig i
föreningen och då är det fritt fram att besöka
evenemang som ordnas enbart för ÅSFH
men även gemensamma evenemang som
ordnas tillsammans med våra vännationer.
Under hösten har man möjlighet att bekanta
sig med verksamheten och känner man att
man vill vara med och fortsätta utveckla
verksamheten behöver man inte vänta länge.
I slutet på hösten väljs nämligen en ny styrelse
samt många andra funktionärsposter. Vill
man ställa upp eller ställa frågor om hur
allt fungerar så kan alla i styrelsen svara på
era frågor. Vi från styrelsen ser gärna att så
många som möjligt som vill vara aktiva ska
vara aktiva då det leder till ett aktivare och
roligare föreningsliv. Välkommen med!

GULISBLASKAN

12

GULISBLASKAN

13

