Humanistiska föreningens
gulisguide

2021

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 till Åbo Akademi!
Vi hoppas du trivs!

Hälsningar,

Du kan hitta oss här:
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

Humanistiska Föreningen
vid Åbo Akademi

hum@abo.fi

humanistiskaforeningen

humanistiskaforeningen.org
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Vad är HF?
Humanistiska Föreningen vid Åbo Akademi grundades 1927 för att sammanföra
humanister från de olika ämnena inom FHPT. Föreningens mål är att erbjuda
varierande evenemang där alla kan hitta något som passar deras intressen.
Evenemang som ordnas är bland annat sitzar, film- och temakvällar, eftis,
bandkvällar, teaterbesök och såklart föreningens årsfest.
Humanistiska Föreningen, kort HF, består av flera utskott vilket erbjuder
medlemmarna många olika sätt att engagera sig. Dessa utskott presenteras
närmare senare i guiden.
Föreningen har även ett
eget kansli, Gretchen, där
medlemmarna kan ta sig en
kopp kaffe, köpa

M-korridoren

medlemsprylar eller helt
enkelt ta det lugnt

kansliturerna. Kansliet
finns på markplan i Arkens
M-korridor och är under
vanliga omständigheter öppet
tisdag-torsdag kl.12-13.
Bli gärna medlem i
föreningen så får du
information om aktuella
evenemang!
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Ordishälsning
Halojj,
stort grattis till studieplatsen och välkomna till Åbo
Akademi och FHPT. Som ordförande för Humanistiska Föreningen
välkomnar jag er även till vår förening och vår gemenskap.
Vi i styrelsen hoppas kunna bekanta oss med er nya
studerande, och förhoppningsvis kommer vi kunna ordna en
gulishöst som ni kommer att minnas länge, trots pandemin. Vi
i styrelsen är medvetna om utmaningarna som viruset kommit
med, men trots det så hoppas vi kunna ordna evenemang och
visa er hur fantastiskt studielivet är. Vi hoppas även kunna
visa er hur bra vår gemenskap är, och hoppas även att ni
kommer känna er välkomnade, såväl i HF, som i Åbo.
Jag ser fram emot att träffa er och förhoppningsvis kommer
ni att trivas på vår fakultet och i vår förening. HF har
gett mig en hel del nya bekantskaper och kära vänner, fina
minnen och bra studieliv, och jag hoppas att ni kommer att
få det också!
Kram,
Moa Enberg
Ordförande

Styrelsepresentation
Hejsan!
Jag heter Moa och fungerar som HF:s
ordförande i år. Mina uppgifter är bland
annat att leda styrelsen, sammankalla
medlemsmöten och allmänt se till så att
föreningens verksamhet håller igång. Jag är
ursprungligen hemma från sommarstaden Hangö
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och bodde även i Karis ett år innan jag kom
till Åbo för studier. Jag studerar för
fjärde året med religionsvetenskap som
huvudämne och psykologi som biämne.

Hallåj!
Jag heter Kajsa och är styrelsens
sekreterare! Jag för protokoll över
våra möten, så att allt viktigt är
svart på vitt. Jag kommer ursprungligen
från Korsholm, och studerar engelska
för tredje året.
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Hej,
jag heter Andreas och fungerar som
styssens skattmästare, dvs. håller
jag koll på ekonomin. Jag är hemma
från Esbo och studerar historia för
andra året.
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Hejsan!
Mitt namn är Julia (även Julle) och jag är HF:s
värdinna för verksamhetsåret 2021.
Ursprungligen är jag äkta born and raised
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Borgåbo, kanske därför jag trivs i Åbo så bra,
det är lite som ett större Borgå. Värdinnans
uppgift är att ordna och planera evenemang
tillsammans med evenemangsutskottet och
styrelsen. Lite käppar i hjulet har ju förstås
uppenbarat sig pga. diverse pandemier etc. men
vi gör vårt bästa för att skapa evenemang som
engagerar så många humanister (och humanisters
vänner) som möjligt! Ja förstås! Hur kunde jag
glömma, jag är också andra årets
musikvetenskapstuderande!

Hallå!
Jenni heter jag! I år fungerar jag som
föreningens klubbhövding, vilket innebär att
jag ansvarar för föreningens klubblokal. De
olika klubblokalerna är en stor del av
studerandekulturen vid vårt campus, som ni
eventuellt kommer att få bekanta er med. För
soup"
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övrigt är detta mitt fjärde år vid Åbo
Akademi, jag är hemma från sommarstaden Hangö
och jag studerar musikvetenskap!
Vi ses i vimlet!

Hallåj!
Jag heter Miska och fungerar som PR-chef i
år! Till mina uppgifter hör till exempel
uppdatering av våra sociala medier och
skapandet av olika slags innehåll såsom
infomejl och vår IG-story! Jag spammar er
inte ensam utan jag har mitt PR-utskott som
hjälper till alltid då det behövs. Jag
kommer från Europas kulturhuvudstad årmodell
2026, nämligen Uleåborg och studerar det
svenska språket!
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Campus

1. Café Arken, bibliotek
2. Café Fänriken, bibliotek
3. Café Gadolinia, Gado
4. Café Aurum
5. Café Kåren, Studentkårens kansli
6. Axelia
7. Teologicum
8. Geologicum
9. Boktornet
10. Gripen
11. Studenthälsan

Studentprisvänliga restauranger
12. Assarin Ullakko (late lunch)
13. Kasvisravintola Keidas (vege)

Mysiga caféer

1.

14.
15.
16.
17.

37.
15.
2.

36.

Café Art
Fabbes café
Kirjakahvila
Coffee House

(kirjis)

Natt ute på stan

6.

18. Portti
19. Streetfood bar
20. Dynamo
21. Suxes
22. Skärgårdsbaren
23. The Old Irish Pub
24. Heidi's Bier Bar
11.

39.
12.

29.

25.

Senare på natten
25. Hesburger
26. McDonalds
27. Subway

Morgonen efter

30.

28.
29.
30.
31.

Kultur

Sport
36.
37.
38.
39.
40.

K-Citymarket Kuppis (24/7)
Puhakka
Sale (24/7)
Wiklund

32. Kino Diana
33. Museet Ett hem
34. Sibeliusmusem
35. Åbo Svenska Teater

ASA
Educarium
Formis
Iskeri
Roddis

HF:s ABC

A
AÖ: Förkortning för “allmänt öppet”, dvs. att klubblokalen har öppet för alla
studerande oavsett hemförening (efter midnatt)
Aurum: Nyaste byggnaden på campus, här hittar du bl.a. kårkafé, mötesutrymmen och gym
Arken: Byggnaden var du som humanist kommer att spendera mest tid, dvs. huvudbyggnaden
för FHPT. Här hittar du ett av kårkaféerna samt ett av campusbiblioteken!
ASA: Byggnaden var statsvetarna håller hus, varifrån du även hittar ett av kårkaféerna
och ett av campusbiblioteken!
B
Borgen: B, dvs. KK:s klubblokal
Boktornet: Det tredje biblioteket på ÅAs campusområde
C
Campussport: Erbjuder förmånliga och mångsidiga motionstjänster åt Åbo-högskolornas
studerande och personal
E
E-släpp: Eftersläpp, dvs. festen fortsätter efter att sitzen eller evenemanget tagit
slut!
F
Faust: F, dvs. HF:s klubblokal
FHPT: Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi - dvs. ditt fakultet!
FSLF: Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening
G
Gado: En av campusbyggnaderna var bl.a. fysikerna oftast håller hus, här hittar du även
ett av kårkaféerna som har late lunch!
Gamyl: Äldre studerande vid akademin
Gulnäbb: Gulis, första årets studerande. Alltså du!
Gripen: Byggnaden var Studentexpeditionen håller hus. Du hämtar bl.a. din HID-nyckel
härifrån!
H
Halare: Tidlös klädsel som bara blir häftigare med studieåren
Halarmärken: Det som du kommer att samla åt dig från diverse evenemang och
tillställningar
HF: Humanistiska Föreningen vid Åbo Akademi - vi!

HID-nyckel: Elektronisk nyckel som låter dig komma dit du ska, så tappa den inte.
HID-nycklar kan införskaffas vid Gripen!
HumF: Humanister vid Stockholms Universitet - vår vänförening
Humanitas: Humanister vid Turun Yliopisto - även vår vänförening
K
KK: Kemistklubben vid Åbo Akademi, ämnesförening för kemister. KK:are har på sig
gröna halare!
Kåren: Hem för Åbo Akademis Studentkår, var du även kan hitta deras kontor. Från
kontoret får du bl.a. läsårskalendrar, dekaler för studiekort och mycket mer. I
Kåren ordnas vanligtvis även en hel del evenemang, och du kan även luncha i denna
byggnad.
Källaren: K, dvs. SF:s klubblokal
L
LL = Late lunch, hittas i Gado och i Assarin Ullakko
M
MK: Merkantila Klubben, ämnesförening för Handelshögskolans studerande vid ÅA.
MK:are har på sig gula halare!
Moodle: Webbsidan var kurserna huvudsakligen dras. Här hittar du kursmaterial och
länkar för uppgiftsinlämning.
P
Peppi: Här kan du bl.a. anmäla dig till kurser, fixa ihop din studieplan och se dina
samlade studiepoäng samt vitsord!
Plikta: Genom att plikta får du visa vad du går för som gulis genom att hjälpa rådet
under ett evenemang eller eftersläpp i F
S
SF: Statsvetenskapliga Föreningen vid Åbo Akademi, ämnesförening för statsvetare.
SF:are har på sig knallröda halare!
Studiehandboken: Härifrån hittar du info och datum för alla kurser vid Åbo Akademi
Sitz: Sitzande inkluderar att sjunga, skåla, klä upp efter ett tema, äta och
naturligtvis en efterfest. Det är en god idé att äta ett mål varm mat innan man
dyker upp på en sitz.
Studentlunch.fi: Här hittar du vad som serveras till lunch på de olika kårkaféerna.
T
TY= Turun yliopisto, som även kallas för UTU

Halarfärgerna vid FHPT
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Gulishösten
Gulispicnic - 30.8 kl. 18.00
Kom med och häng i domkyrkoparken denna måndag!
Chilla, spela spel och lär känna HF som förening samt de andra
gulisarna vid fakulteten! Ta med kläder som tål eventuella
regnskurar, något varmt att sitta på samt egna förfriskningar med
eget tilltugg. Mera info hittar du i Facebook-evenemanget!
Gulisöl I - 2.9 kl. 16.00
Kom och träffa andra gulisar vid FHPT med en låg ribba! På detta
evenemang lär du känna andra gulisar vid FHPT som påbörjar
studierna i höst. Mera info hittar du i Facebook-evenemanget!

Gulisöl 2 - 10.9 kl. 18.00
Missade du den första gulisölen? Ingen fara! Häng med än
en gång och träffa andra gulisar vid FHPT denna fredag
kväll! Mera info hittar du i Facebook-evenemanget!
Gulisintagning - 14.9 kl. 16.00
En av årets höjdpunkter är helt klart gulisintagningen!
Gulisintagningen är ett evenemang där du, tillsammans med ditt
lag, ska utföra olika uppgifter runtom akademikvarteren. Efter
intagningen blir det poängräkning och prisutdelning. Ta med något
som släcker törsten, bekväma kläder som tål väder som väder och
såklart ett bra humör. Mera info hittar du i Facebook-evenemanget!

Vad är HFs
gulistävling?
Alla gulisar får i början av hösten ett helt eget
ett litet häfte som du samlar poäng i. Dessa poäng
att gå på evengemang och samla underskrifter. Varje
du går på och samlar en underskrift från, är värd

gulispass;
får du genom
evenemang som
två poäng.

Lämna sedan in ditt pass för att ha en chans att gå till final!
Du kommer att tävla inom ditt eget ämne, och den som fått flest
poäng kommer att gå till final. Finalen äger rum under årets
lopp. Gulisfinalens vinnare får ära, berömmelse och ett otroligt
pris, samt titeln “Årets gulis 2021”!
Närmare info om tävlingens datum kommer inom kort!

Traditionella
studieevenemang
Faustivalen | november
Faustivalen är en årligen
återkommande musikfestival som
ordnas av HF. Faustivalen pågår
under tre dagar och strävar efter
att ge synlighet åt up-and-coming
och lokala musiker samt ge en
möjlighet åt publiken att upptäcka
ny musik!

Eftis | återkommande
Jämna tisdagar ordnar HF vanligtvis
eftis i Underjorden! Kom själv, ta med
din kompis eller träffa nya. Vi bjuder
på kaffe, te, något smått och gott och
kul sällskap. Det finns spel för den
som vill - och det är fritt fram att ta
med egna spel om du har!

Lilla vappen | september
Den traditionella Lilla Wappen
firas på Kåren i form av en finare
middag, ordnad av ÅAS tillsammans
med SF, MK, HF och TSF.

Akademiska spexet | november
Spex är en form av humoristisk
studentteater som förekommer främst
i Finland och Sverige. Ett spex
baserar sig ofta på en historisk
händelse som sedan utvecklas till
ett fullständigt spektakel genom
lite kreativ historietolkning och
påhittiga skämt.

HF:s årsfest| november
Årsfesten är årets höjdpunkt där
man minns och hedrar gemenskapen
och samvaron på, en tillställning
som varje HF:are bör delta i. Varje
årsfest har ett tema som
årsfestveckans olika evenemang även
går enligt.

Traditionella
studieevenemang
Glöggrundan | november

Fastlaskiainen | mars
Fastlaskiainen är en rolig gemensam
pulkatävling för studerande i Åbo.
Vem har det stiligaste åkmedlet,
bästa gruppandan, mest kreativa idén?
Når alla åkmedlen mållinjen? Snabbhet
är ingen trumf i Fastlaskiainens
tävling, där favoritpulkan röstas
fram av den prestigefyllda publiken
och domarna.

Första Glöggrundan 2.0 ordnades 2013 och
sedan dess har evenemanget vuxit
explosionsartat. Svenskfinlands största
studerandeevenemang med ca 3000 deltagare
orndas varje år i november-december
månadsskiftet då granen har ställts på
Domkyrkotorget i Åbo där evenemangets
startgrop ligger. Där kan glöggsugna
deltagare förbereda sig inför den
kommande barrundan som sker i Åbos
mysigaste barer varefter kvällen
kulminerar traditionsenligt i en
enastående efterfest där välkända
artister uppträder.

Humanistdagen | mars

Axelnatten | mars
Åbo Akademis egna teknologorkesters
årliga spektakel och musikupplevelse,
som varierar i tema från år till år.
Kom med och lyssna på proffsiga Big
Band-arrangemang av välkända låtar!

För att uppmärksamma humanistdagen
ordnar HF traditionellt en skattjakt.
Skattjakten går ut på att man bildar
lag som sedan kämpar mot varandra om
ett fint pris! Lagen kommer att bli
tilldelade roliga uppgifter och
utmaningar som skall utföras i
akademikvarteren eller centrum. Ju mera
utmaningar man klarar av, desto mera
poäng får man. Kreativitet ger högre
poäng så det gäller att hålla det i
tankarna!

Traditionella
studieevenemang
Pampas nationaldag | mars
Pampas nationaldag är ett av de
största studerandeevenemangen i
Svenskfinland. Till detta evenemang
hör bl.a. Vasa-olympiaden, sillis och
fester. Nöff!

Beerpongturneringen | april
Den årliga beerpongturneringen
tillsammans med SF, MK, Stadga, HF
och KK! Turneringen spelas i lag på
två personer som tävlar om att bli
krönta till ÅA:s inofficiella
beerpongmästare.

RÅA Live | oktober/april
RÅA Live på Kåren är ett evenemang
där RÅA-musiker uppträder med
tribute-acts. Kom och njut av bra livemusik på en estrad nära dig, Kåren!

Wappen | april
Kom och ta del av det traditionsenliga
firandet av Valborg på Vårdberget i Åbo.
På programmet står bland annat fantåg,
körsång, tal m.m. Evenemanget kommer att
direktsändas i både TV och radio av
Svenska Yle. Välkommen med på det
största, vårigaste och studentrikaste
evenemanget i staden.
1:a maj-picknick: Dagen efter wappen
samlas man på Vårdberget mitt på dagen
på picknick. Ta med något gott att äta,
och häng med andra som kanske också har
haft en lång och fartfylld wappen!

Engagera dig i HF
- få minnen och vänner för livet

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 ickemedlemmar. 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 bara ihåg att ta med ditt
kvitto när du kommer till kansliet efter ditt medlemsklistermärke!
Pris: ett år 10€, deluxe 20€
Mera information om medlemskap hittar du på vår hemsida!

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!

Utskottspresentation
Har du idéer om hur man kunde göra evenemangen större och bättre än tidigare?
Då finns möjligheten att gå med i föreningens styrelse eller utskott. 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.

PR-utskottet

Förvaltningsrådet

ansvarar tillsammans med PR-chefen för
Humanistiska föreningens marknadsföring och
synlighet utåt. Till utskottet hör intern
och extern kommunikation med medlemmar.
Utskottet hjälper att utveckla föreningens
kommunikation för att öka engagemanget
bland medlemmarna samt stödja styrelsen i
rekrytering av nya medlemmar. Så om du
tycker om att ta bilder, skapa kreativa
planscher och texter kanske det är just
något för dig!

förvaltar föreningens klubblokal.

Evenemangsutskottet

Årsfestkommittén

ansvarar tillsammans med värdinnan eller
värden över arrangemanget av föreningens
olika studentikosa evenemang. Det är även
värdinnan eller värden som leder och kallar
utskottets medlemmar till möten. Till
utskottets uppgifter hör bl.a. att planera
evenemang, samarbeta med PR-utskottet m.m.

Förvaltningsrådets medlemmar, dvs.
Rådister, jobbar före, under och efter
evenemangen. Rådets medlemmar har alla
varierande uppgifter, såsom åka på inköp,
skapa spellistor, ansvara för klubblokalens
ekonomi m.m. Framför allt är det din
uppgift som rådist att tillsammans med dina
medarbetare skapa en bra atmosfär i
klubblokalen och se till att gästerna
trivs!

väljs under våren och hjälper ÅFK:s
ordförande, dvs. årsfestmarskalken, att
planera och organisera HF:s årsfest som
infaller under höstterminen. Till
kommitténs uppgifter hör att planera den
traditionsenliga solenna akten,
årsfestbanketten, nachspielet samt
sillfrukosten. Sponssökning, grafisk design
och andra förberedelser sköts även av denna
kommitté.

