HEJ GULIS!
Detta är en guide till studielivet skriven speciellt för dig som studerar inom
humaniora, psykologi och logopedi. Här hittar du information som är bra att ha till
hands då man just har flyttat till en ny stad och ska börja ett nytt liv. Guiden
innehåller info om HF och ÅA, om hur du tar dig fram i Åbo, om var du hittar mat,
om fritidsaktiviteter och mycket annat. Välkommen till Åbo och Åbo Akademi!
Hoppas du trivs.

Humanistiska Föreningens styrelse 2018

Övre raden från vänster: Linda (klubbhövding), Jonna (PR-ansvarig), Sandra (ordförande)
Nedre raden: Natalie (sekreterare), Jenina (skattemästare), Sofia (kulturansvarig)

OM FÖRENINGEN
Humanistiska Föreningen vid Åbo Akademi grundades 1927 för att
utveckla samarbetet humanister emellan. Föreningen utvecklades till
en stor fakultetsförening men måste läggas ner på 1970-talet då
intresset började sina. Idén om en takförening för Humanistiska
Fakulteten vid Åbo Akademi återupptogs 1999 då några studenter
grundade Humanistgillet. År 2002 tog man tillbaka det ursprungliga
namnet Humanistiska Föreningen.
Humanistiska Föreningen, kort HF, är en av två fakultetsföreningar
inom FHPT. Föreningen består av olika organ som erbjuder
medlemmarna flera olika sätt att engagera sig. Föreningen har ett
kansli, Gretchen, i ena hörnet av Arkens M- korridor.
Föreningen ordnar en rad evenemang för att underhålla
medlemmarna. Föreningen ordnar olika evenemang i form av sitzar,
årsfester, bandkvällar, temakvällar (bland annat ordnades en
SKAM-fest under våren som var ett av vårens populäraste
evenemang) med mera. Årets största evenemang är Humanistiska
Föreningens 90-års jubileumsårsfest som ordnas den 18.11. Bli
gärna medlem i föreningen så får du information om aktuella
evenemang. Styrelsen nås via hum@abo.fi. Kansliet i Arken är
öppet tisdag-torsdag kl 12-13.

Följ oss även på sociala medier:
facebook.com/humfen
instagram.com/humanistiskaforeningen

EVENEMANG
Under gulisveckorna kommer Humanistiska Föreningen ordna olika
program för de nya studeranden. Här är några viktiga datum som är
bra att skriva upp.
Tisdag 28.8 - Picknick i Domkyrkoparken
HF ordnar tillsammans med alla ämnes- och fakultetsföreningar vid FHPT en picknick för alla
gulisar. Ta med en filt och lite snacks och njut av vädret!

Torsdag 30.8 & fredag 7.9 - Gulisöl
På torsdagen under gulisveckan och följande veckas fredag ordnas den traditionella gulisölen i F.
Kom och mingla med andra gulisar och studeranden.

Tisdag 11.9 - Gulisintagning
Gulisintagningen är ett evenemang där du, tillsammans med ditt lag, ska utföra olika uppgifter runtom
akademikvarteren. Efter intagningen blir det pizza och efterfest i F.

Fredag 14.9 - Gulissitz
Nu är det dags för den traditionella gulissitzen där du lär dig hur man sitzar! En sitz är en
trerätters middag där man äter, dricker, sjunger och får lära känna nya människor.

Onsdag 3.10 - Mean Girls sitz
Helt klart hösten bästa sitz - oavsett om du gillar filmen eller ej!

Håll utkik på våra sociala medier för vidare information och fler
evenemang!

MEDLEMSKAP
Genom HF träffar du många nya människor med väldigt olika talanger och
intressen. Du får kontakter som kan hjälpa dig med dina studier eller till och
med att hitta en ny hobby!
Som medlem deltar du i föreningens evenemang till ett lägre pris än
icke-medlemmar. Ett medlemskap betalar alltså snabbt tillbaka sig och är en
bra investering i studielivet!
Vi erbjuder dig många olika sätt att engagera dig. Vi erbjuder dig så väl
engångsuppdrag som att hjälpa till på ett evenemang, till helårsuppdrag som
styrelseposter. Dessutom har vi olika uppdrag i våra andra organ som passar
dig som söker någonting mittemellan!
Du kan ansöka medlemskap genom att besöka vårt kansli eller betala direkt
till vårt bankkonto. Kom ihåg bara att ta med ditt kvitto när du kommer till
kansliet efter ditt medlemsklistermärke!
Pris: ett år 10€, livstid 20€
Mera information om medlemskap hittar du på humanistiskaforeningen.org

ENGAGERA DIG
Föreningslivet erbjuder dig många sätt att engagera dig på.
Studietiden är begränsad och det finns väldigt mycket att välja
mellan. Du hinner knappast göra allting, men oavsett vad du väljer
att engagera dig i, berikar det din studietid avsevärt. Nedan
beskriver vi vad föreningslivet har att ge dig.
Arrangerande
Om du har idéer om hur man kunde göra evenemangen större och bättre än tidigare finns
möjligheten att gå med i en förenings styrelse eller utskott. Styrelser sitter i regel ett år (från nyår
till nyår), och sysslar främst med att ordna olika sorters evenemang för föreningens medlemmar.
HF väljer sin styrelse och utskott på höstmötet – ett möte som är öppet för alla medlemmar och
som hålls i november. Genom att gå med i HFs styrelse och utskott får du vara med och hitta på,
planera och arrangera evenemang för alla som studerar inom humaniora, psykologi och logopedi.
Det kommer hållas flera informationstillfällen på hösten där DU får mera information om vad vi
gör.
Kallelsen till höst- och vårmötena går ut till alla medlemmar, så bli medlem så att du inte missar
det! Om du känner att du har ett brinnande intresse för styrelse- eller utskottsuppdrag mejla oss
redan nu hum@abo.fi.

Gulisplikt
Gulisplikt är en tradition som hör till alla gulisar inom HF. Att plikta är att visa vad man går för
som gulis genom att hjälpa Rådet under ett evenemang i F. Som belöning får man ett halarmärke
och poäng i sitt gulispass. Gulisplikt är jätteroligt! Det går förstås att plikta fler än en gång utan
att gå med i Rådet, hör bara av dig till oss!

ÅBO
- FINLANDS BÄSTA STUDIESTAD
Har du just flyttat till Åbo med vet inte riktigt vad staden har att
erbjuda? Här kommer lite tips på allting man kan göra i Åbo!
Mat
Studentrestaurangerna är billiga och bra alternativ till att laga mat själv. Maten kostar i allmänhet
2,60 €, men det kan också finnas billigare och dyrare alternativ. Restauranger finns på Arken,
Gadolinia, Fänriken och Kåren. Arken har förutom ett alternativ med kött bra vegetarisk mat och
ett veganskt alternativ varje dag. Lunchmenyerna hittar du på studentlunch.fi. Det kan också löna
sig att bekanta sig med studentrestaurangerna vid Turun Yliopisto, och speciellt Assarin Ullakko
vid Tavastgatan är ett bra och populärt ställe. TY:s studentrestaurangers lunchlistor finns på
unica.fi. Lunch till studerandepris får man också i Kasvisravintola Keidas på Nylandsgatan.
Matbutiker finns här och där. Små butiker i stil med K-market är oftast de som finns närmast
men de är också dyrast. Större matbutiker hittar du till exempel på Wiklund där det finns en
S-Market och i Kuppis där det finns en K-Citymarket. På torget säljs det superbilliga grönsaker
året om, det lönar sig speciellt att gå och kolla kring kl. 15 då man kan få stora påsar med
grönsaker för en euro. I saluhallen hittar du diverse specialaffärer i form av t.ex. en köttbutik,
bageributiker och en tebutik. Där finns också mysiga caféer och restauranger. De etniska
butikerna kan också vara värda att besöka. Deli Market mittemot Lidl på Eriksgatan har ett bra
urval och är billigt.

Lopptorg
Om du vill fynda kläder och annat för lite pengar lönar det sig att besöka Åbos lopptorg och
second hand-butiker.
- Ekotori finns på Rautakatu 12 i Itäharju och lite längre bort på Rieskalähteentie 74 i Vätti. Där
finns möbler, kärl och annat man behöver i hemmet.
- Frälsningsarmén har second hand-butiker på Universitetsgatan 5, Trädgårdsgatan 12,
Kuralankatu 2 och Viilarinkatu 1. I butikerna säljs kläder, möbler, böcker, etc.

- UFF finns på Humlegårdsgatan 5. Där hittar man massor med kläder och skor och en
spännande vintage-avdelning.
- Olga-neiti på Universitetsgatan 15 g är en liten second hand-butik med skor och kläder, främst
för kvinnor. Här hittar du också kläder av bättre kvalitet. Kortbetalning finns inte, så ta kontanter
med.
- Kirppis-Center Manhattan finns på Pitkämäenkatu 4 och är det största loppiset i Åbo. Det är bra
att ha mycket tid på sig om man går dit. Där säljs allt som folk vill bli av med men också en del
nya produkter.
- Kirppiskeskus Hassinen på Hakakatu 13 är liknande som Manhattan, men där finns också ett
stort urval äldre möbler (för högre priser).
Shopping Då du vill köpa helt nya saker kan du antingen ta dig till centrum där det finns
köpcentret Hansa, Stockmann, Wiklund, Kop-kolmio, Forum och andra butiker. Du kan också ta
dig till köpcentret Skanssi som ligger lite utanför centrum eller till Mylly som finns i Raisio. Till
dem kan du till exempel ta dig med buss. Till Mylly går bussarna 220, 221 och 300 och till
Skanssi går 9, 99 och 221.

Kultur och underhållning
Åbo är en stad med ett rikt kulturliv och alla hittar säkert något intressant. Finnkinos bio finns på
Köpmansgatan 11 och Domino finns på Humlegårdsgatan 7. Åbo svenska teater är också värt ett
besök, och man kan ofta få billiga biljetter till visningar som är samma dag. Det finns också ett
stort antal museer och gallerier. Konstmuseet finns på Auragatan 26 och där finns både gammal
och ny konst. Dessutom finns t.ex. Aboa Vetus och Ars Nova, Wäinö Aaltosen Museo,
Klosterbacken, Biologiska Muséet osv. Botaniska trädgården i Runsala är också värt att besöka
med sina stora tropiska växthus.
Däröver finns det konserter och andra evenemang att besöka. Visit Turku på Facebook ger
information om aktuella evenemang i staden men det lönar sig också att kolla anslagstavlor och
liknande.
Nattlivet är ofta en självklar del av studielivet, och förutom studentföreningarnas lokaler finns
det många krogar och nattklubbar som man kan besöka. Krogen Portti på Tavatsgatan är ett
populärt ställe, och i centrum finns många nattklubbar, t.ex. Skärgårdsbaren, Börs, Dynamo och
Forte. Åbåtarna är en populär grej på sommaren som brukar locka många människor, och
spenderar du sommaren i Åbo lönar det sig att besöka dem.
Det finns såklart också ett stort antal mysiga caféer. På Biskopsgatan precis bredvid Arken finns
Fabbes som är väldigt populärt. På Fabbes får du bulla, kaka, lunch, kaffe, veganalternativ och
service på svenska. Café Art vid åstranden är också ett mysigt ställe med många goda bakelser.

Kirjakahvila på innergården vid Gamla Stortorget (där som julfreden utlyses) har vegansk mat
och ordnar också loppis ibland. Om man vill lära sig något nytt utanför universitetsstudierna kan
man delta till exempel i arbetarinstitutets kurser. Det lönar sig att anmäla sig i tid, kurserna
brukar bli fulla snabbt. Föreningen Otakt inom ÅA ordnar folkdanskurser om du känner att du
vill röra på dig och bevara kulturarvet.

Hoppas ni kommer att trivas i Åbo. Ni kommer träffa styrelsen
under många evenemang under hösten, så vi ses då!
// Styrelsen 2018
Sandra, Linda, Natalie, Jenina, Jonna och Sofia

