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Tack för ditt stöd !

T ack för att du har bidragit till 
bättre tekniska förutsättningar 
för smidigare studier. Tack för 

färdigställda slutarbeten och tryggad 
finansiering för ett antal doktorander. 
Tack för din hjälp med att minska 
bristen på behöriga ämneslärare. Tack 
för ett bättre Åbo Akademi!

I slutet av år 2014 körde universi
teten i Finland i gång med medelin
samlingskampanjer. Det här eftersom 
staten samma höst inlett ett nytt 
motfinansieringsprogram för univer
siteten. Uppmaningen var: samla in 
pengar och du får en motfinansiering 
för summan du samlat in under tiden 
1.11.2014–30.6.2017. Syftet var att 
fortsätta kapitalisera universiteten 
och sporra dem att skaffa mer extern 
finansiering.

Åbo Akademi förde sin medelin
samlingskampanj från januari 2015 
till juni 2017. Under denna tid fick vi 
12,7 miljoner i donationer från över 
700 privatpersoner, stiftelser, företag 
och föreningar. Det betyder att vi 
överskred vårt mål på 10 miljoner 
med råge. Det är ett lyckat resultat,  
vi kan alla vara nöjda. 

Medelinsamlingskampanjen sam
manföll med förberedelserna för Åbo  
Akademis 100årsjubileum, som  
firas 2018. Därför inrättades en fond, 
ÅA100årsfonden, dit donationerna 
riktades. Din donation blev som en 
gåva till det hundraåriga Åbo Akade
mi. Jag känner stor tacksamhet för 
det förtroende du gett oss, att du vill 
stöda oss att stärka undervisningen, 
forskningen och framtiden vid Åbo 
Akademi. Jag hoppas att du under 
året också vill ta del av vårt firande av 
hundraårsjubileet. Motfinansierings
programmet avslutades sommaren 
2017, men jubileumsinsamlingen 
fortsätter. Sprid gärna ordet om den, 
en hundraåring behöver många vän
ner. 

På Åbo Akademis vägnar vill jag än 
en gång framföra mitt varma och  
ödmjuka tack!

Mikko Hupa, 
Rektor för Åbo Akademi

Åbo Akademis medelinsamlings kampanj avslutades  
med mycket gott resultat. Det har vi dig att tacka för!

Medelinsamlingskampanjen i siffror

• Kampanjens resultat:

12,7
miljoner euro

• Privatpersoner stod för omkring 
9 % 

av donation erna och samfund för 
91%

• Gåvor totalt: 
 701 st. 

varav gåvor från samfund: 112 st.  
och från privatpersoner: 589 st.

• Statens motfinansiering: 

14,8
miljoner euro
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”Låt rektor betala!” var en kampanj 
under Åbo Akademis inskriptionsdag 
den 7 september 2016.

Rektor betalade på 
inskriptionsdagen

K ampanjen gick ut på att sätta 
rektor Mikko Hupa att betala, 
eftersom han hade lovat att 

personligen donera en euro för varje 
smsdonation som kom in till Åbo 
Akademis medelinsamling under  
inskriptionsdagen. 

Genom smsdonationerna hade 
man möjlighet att ge 5, 10 eller 20 
euro. Det kom 413 sms, vilket betyder 

Medelinsamlingsteamet visar det aktuella läget med sms-donationer den 7 september 2016.
Foto: Ben Roimola.

Rektor Mikko Hupa. Foto: Heidi Hietala.

Senior-Akademiingenjörerna i oktober 2017. Foto: Försvarsmakten / Isabelle Ruokolainen

Rektor Mikko Hupa lånade ut sin 
doktorshatt för ett gott ändamål i 
oktober 2016, då SeniorAkademi
ingenjörerna samlades för sin årliga 
höstträff i Åbo. Tillsammans ville de 
samla in en slant för Åbo Akademis 
medelinsamling.

Dagens saldo blev 2 271,75 euro då 
hatten gick runt under kamratlunch e n 
på Kåren. Föreningens medlemma r 
donerade senare nästan lika mycket 
till. 

Senior-Akademiingenjörerna lät hatten gå runt
Den inofficiella alumnföreningen 
SeniorAkademiingenjörerna vid Åbo 
Akademi uppstod i slutet av 1970 
talet på initiativ av äldre utexamine
rade diplomingenjörer från Kemisk 
Tekniska Fakulteten (KTF). Förening
en har idag ca 300 medlemmar, som 
avlagt diplomingenjörsexamen vid 
KTF/TkF vid Åbo Akademi och som 
är pensionerade och vill upprätthålla 
kontakten med kurskamrater och  
fakulteten.

– Vi ville naturligtvis stöda akademin, 
men framför allt vår fakultet, säger 
en av SeniorAkademiingenjörerna, 
Harry Grönfors, som kom på idén. 

– Hatten gick runt först en gång, 
men någon tyckte att vi nog borde få 
ett bättre resultat, så vi skickade runt 
den en gång till. Folk ställer nog upp 
bara de får en vänlig knuff. u

▼ Senior-Akademiingenjörerna samlade till årlig höstträff i Åbo. Foto: Försvarsmakten / Isabelle Ruokolainen.

att Hupa lade till 413 euro till medel
insamlingen. 

Kampanjen samlade totalt in 3 527 
euro i smsdonationer. Pengarna som 
kom in via kampanjen går i sin hel
het till att främja ÅAstudenternas 
internationalisering. Åbo Akademis 
styrelse beslutar om det exakta an
vändningsmålet. u

Plock ur kampanjen Plock ur kampanjen
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Hur används donationerna?
D e insamlade medlen riktades 

till den nygrundade ÅA100
årsfonden och används för att 

gynna universitetets undervisning och 
forskning, enligt beslut i Åbo Akade
mis styrelse. Större donationer som 
riktades till Åbo Akademis utbild
nings områden används till utveckling
en av utbildningsområdenas centrala 
strategiska mål. Åbo Akademi har 
redan börjat utveckla undervisningen, 
internationalisera universitetet och 

modernisera studie miljöerna med 
hjälp av donationerna.

De finländska universiteten får en 
statlig motfinansiering, som står i 
direkt relation till hur de har lyckats i 
medelinsamlingen. Åbo Akademis  
andel av motfinansieringen är närmare 
14,8 miljoner euro. Mot finansieringen 
kommer att styras till Åbo Akademis 
grundkapital, vars avkastning stöder 
basfinansieringen. u
Lärarbristen i landets svenska skolor 

▼ Jutta Rosenberg föreläser på kursen 
Språkinlärning och språkanalys som har 
deltagare både i Åbo och i Vasa. Appara-
turen som möjliggör distansdeltagande 
införskaffades med donationsmedel 
från ÅA100-årsfonden. I planerna in-
går att anskaffa ännu mer omfattande 
teknik för studier på distans. 
Foto: Heidi Hietala

Fler behöriga lärare
varierar beroende på region och ämnesområde, men det 
finns särskild brist på klasslärare i vissa regioner, speciallära
re med olika inrikt ning ar, och ämneslärare inom matematik, 
fysik och kemi. 

Med hjälp av donationer riktade till utbildningsområdet 
pedagogik och lärarutbildning kan Åbo Akademi avhjälpa 
lärarbristen. Ett sätt är att utbilda flera dubbelbehöriga lära
re. Det betyder att klasslärare, speciallärare eller ämneslärare 
kan få en lärarbehörighet till, till exempel i ytterligare ett 
undervisningsämne. Genom det får lärarna själva en bredare 
utbildning och förbättrad arbetssituation, medan skolorna 
får lärare med bre dare behörighet. 

I projektet som finansieras med donationsmedel ingår 
sats ningar på de digitala studiemöjligheterna, så att stu
denterna så långt som möjligt ska kunna studera i sin egen 
studiestad, bland annat genom investeringar i teknik som 
underlättar distansstudier. Utöver detta har man satsat på 
fortbildning inom digitala arbetssätt, både för att utbilda 
lärarutbildare och för att ha tekniskpedagogiska stödper
soner inom digitaliseringen.

– Nästan alla utbildningar inom vårt universitet utbildar 
ämneslärare. Det betyder att lärarutbildningen berör alla 
fakulteter vid Åbo Akade m i. En satsning på lärarutbild
ningen är en satsning på hela akademin, säger Christina 
Nygren-Landgärds, Åbo Akademis vicerektor ansvarig  
för grundutbildningen. u

Hur används donationerna? Hur används donationerna?
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ÅA:s campus digitaliseras
Donationer från medelinsamlings
kampanjen används också för att 
förnya digitala verktyg som småning
om föråldras och inte längre möter 
dagens krav.  

Antalet mobila enheter såsom mo
biltelefoner och pekplattor har ökat 
kraftigt på campus, vilket ställer krav 
på Åbo Akademis trådlösa datanät.

Campuset ska också i övrigt digitali
seras för att stöda mobilitet och nya 
digitala verktyg. Även signalstyrkan 
och tillgängligheten ska ökas. Bland 
annat ska akademin få ett förnyat 
trådlöst datanät, som införs en bygg
nad i taget.

Utbildningens kvalitet höjs
Med bidrag från ÅA100årsfonden tar 
Åbo Akademi i bruk ett nytt system 
för kursutvärdering, vilket gäller alla 
kurser inom grundutbildningen. Ett 
nytt elektroniskt verktyg tas i bruk för 
utvärderingsblanketter och rapporter.

Satsningar på att höja kvaliteten 
på utbildningen görs också genom 
seminarier och utbildningar för 
personalen. 

Åbo Akademi ordnar en 
helt ny typ av språkbadslä
rarutbildning i egen regi 
med antagning till både 
språkbads barnträdgårds 
och språkbadsklasslärarut
bildning våren 2018. Båda 
linjerna är ämnade för i 
synnerhet finskspråkiga 
och tvåspråkiga stude rande 
med intresse för att arbeta 
språköverskridande i sitt 
framtida yrke. 

– De studerande blir lära
re på svens ka i finskspråkiga 
skolor och barnträdgård. I framtiden 
kommer de att vara goda ambassa
dörer och brobyggare för ett två och 
flerspråkigt Finland, säger dekanus 
för fakulteten för pedagogik och väl
färdsstudier (FPV), Fritjof Sahlström. 

Donationsmedlen från ÅA100års
fonden är i avgörande roll i förverk
ligandet av språkbadsutbildningarna. 
Inför satsningen på svenskt språkbad 
har man till fakulteten rekryterat per
sonresurser med lång erfarenhet av 
språkbad, både vad gäller marknads
föring, undervisning och forskning. 
Man kan dessutom dra nytta av redan 
etablerade forskningsnätverk inom 
både småbarnspedagogik och den 
grundläggande utbildningen. 

En internationell konferens planeras 
för läsåret 2018–2019. Den riktar sig 

till institutioner som erbjuder utbild
ningsprogram där ett andraspråk an
vänds som undervisningsspråk i äm
nesundervisning. Ett annat konkret 
exempel på utveckling under nästa 
läsår är det samarbete kring gemen
samma kurser och forskningsstudier 
om de tidiga åren i språkbad, som har 
inletts mellan FPV och Tallinns uni
versitet, där de fokuserar på språkbad 
i estniska för ryskspråkiga barn. 

– Med avstamp i Vasaregionens uni
ka levande två och flerspråkiga miljö 
har vi vid FPV för avsikt att utveckla 
ett framtida forsknings och utveck
lingskluster som en del av mino ri
tets forskningsprofilen inom Åbo 
Akademi. Språkbadsundervisning och 
forskning ingår där som en väsentlig 
del, säger Fritjof Sahlström. u

En del av donationerna som rikta
des till det tekniska utbildnings
området används för att finan

siera ÅAstude randes diplomarbeten.  
Felix Wrede och Yiran Chen är stu
de rande vid ämnet industriell eko
nomi. Med hjälp av donationer har 
de möjlighet att göra sina slutarbeten 
inom sjöfart och automatisering av 
hamnar och sedan bli färdiga diplom
ingenjörer.

Felix är hemma från Åland och gör 
sitt diplomarbete i samarbete med 
företaget MeriAura. 

– Jag studerar ekosystemet för korta 
sträckors fartygstrafik, som till exem
pel Östersjöns trafik. Jag är intresse rad 
av vad det finns för aktiviteter i detta 
ekosystem, och hur exempelvis digita
liseringen påverkar de olika aktivite
terna och aktörerna, berättar Felix.

Yiran föddes i Kina men är upp
vuxen i Spanien. Hon kom till Åbo 
Akademi ursprungligen som utbytes
studerande. Tack vare donationer till 
Åbo Akademi kan hon nu göra sitt 
diplomarbete i samarbete med forsk
ningsinstitutet PBI. 

– I mitt diplomarbete studerar jag 
hur hamnverksamheten organiseras 
idag och hur bland annat olika aktörer 
och hamnar växelverkar. Jag studerar 
hur man kan förbättra konkurrensen 
och samarbetet inom industrin, säger 
hon. 

Felix Wrede och Yiran Chen. Foto: Heidi Hietala

Språkbadsundervisningen tar fart

Donationerna har stor personlig be
tydelse för studenterna och för deras 
ämne.

– Ett betalt diplomarbete är helt 
avgörande för att trygga egen inkomst 
och få viktig arbetserfarenhet från fäl
tet. Nu kan studierna vara i huvud roll, 
inte inkomstsökandet. Och jag fick 
också sommarjobb via diplomarbetet, 
säger Felix.

Donationer blir diplomarbeten

Yiran instämmer. 
– Detta är den bästa möjligheten för 

mig att bekanta mig med företag och 
få praktisk arbetserfarenhet. Jag njuter 
av mitt arbete och kan se dess inver
kan. Jag vill bidra till den här sektorn, 
säger Yiran. u

Hur används donationerna? Hur används donationerna?
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Medlen från insamlingen 
används till att stärka uni
versitetets undervisning och 

forskning. De detaljerade besluten 
om hur donationerna används fattas 
fortlöpande av Åbo Akademis styrelse 
under de kommande månaderna. På 
detta uppslag kan du läsa ex empel 

från medelinsamlingen 2009–2011 
som konkret visar hur stor be ty  delse 
en donation kan ha för en ung dok
torand, i form av arbetskontrakt och 
forsk nings finansiering i Åbo Akade
mis doktorandnätverk. 

Åbo Akademis medelinsamlings
kampanj 2009–2011 inbringade totalt 

ca 13,8 miljoner till Åbo Akademi. 
Tillsammans med statens motfinan
s  iering fick Åbo Akademi omkring 
48,3 miljoner euro till sitt grundka
pital. Pengarna ger en årlig avkast
ning på fyra procent och utgör ett 
bety dande tillägg till Åbo Akademis 
basfinan siering. 

► Maria Hokkinen. Foto: Heidi HietalaJonas Silvander. Foto: Heidi Hietala

Jonas Silvander
Jonas Silvander hör till Åbo Akade
mis doktorandnätverk Molecular Bio
sciences. Han forskar i keratiner som 
finns inne i de insulinproducerande 
betacellerna i kroppen. Han utreder 
vad keratiner har för roll i betaceller
na och huruvida keratinmutationer 

Stöd till doktorander och forskning
Maria Hokkinen
Maria Hokkinen är doktorand vid 
Handelshögskolan vid Åbo Akademi.  

Tack vare donationer kan Maria i 
sitt doktorsarbete forska i flyktingar
nas konsumtionsbeteende. Maria un
dersöker hur flyktingarna konsumerar 
och hur och varför konsumtionen 
påverkar deras identitet. Forskning
en kan bidra till ökad förståelse för 
hur en människa återbygger sitt liv i 
ett nytt land och hur konsumtionen 
spelar in i processen. 

Marias arbete ingår i ett kvalitativt, 
tvärvetenskapligt forskningsprojekt 
som kombinerar perspektiv från 
mark nadsföring, entreprenörskap, 
personalledning, organisationsbe
teende och redovisning. 

Projektets syfte är att förstå bland 
annat hur representanter för etniska 
minoriteter i Finland uppfattar sin 
roll i arbetsli vet, samt hur de beter sig 
som konsumenter och varför. Projek
tet har en tydlig mänsklig dimension 
som förstärks av den pågående flyk
tingkrisen i Europa. 

– Det är underbart att jobba med 
något jag brinner för och genom min 
forskning kunna ge ett mervärde och 
bidra till samhället. Jag vill tacka do
natorerna som gjort det möjligt, säger 
Maria. u

ger upphov till diabetes. Jonas forsk
ning har möjliggjorts av donationer 
till Åbo Akademi. I och med anställ
ningen på fyra år vid doktorandnät
verket har Jonas kunnat fokusera på 
forskningen och under den tiden inte 
behövt söka stipendier eller annan 
finansiering. u 

Markéta Mikolajková
Markéta Mikolajková är doktorand i 
kemiteknik vid Åbo Akademi. Också 
hon forskar tack vare donationer. 

Markétas forskning vid laboratoriet 
för värme och strömningsteknik går 
ut på att optimera Finlands gasnät
verk så att det kan utvidgas till nya 
orter, och så att distributionen blir 
mer kostnadseffektiv och miljövänlig. 
I forskningen tillämpas optimerings
metoder som bl.a. beskriver val av 
rutter för gasnätverket. Ett mål för 
forskningen är även att göra Finlands 
gasdistribution mindre beroende av 
specifika gasleverantörer, samt att 
möjliggöra utnyttjandet av biogas i 
framtiden. u

► Markéta Mikolajková. Foto: Heidi Hietala

Hur används donationerna? Hur används donationerna?
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SF-Klubben
Statsvetenskapliga Klubben vid Åbo 
Akademi är en av dem som deltog i 
medelinsamlingskampanjen. Styrelsen 
2016 ansåg att insamlingen var viktig 
och ville genom donationen också 
uppmuntra klubbens medlemmar att 
donera en slant. 

– Genom donationen ville SFklub
ben vara med och stöda och bevara 
ett livskraftigt Åbo Akademi, säger 
Unna Heimberg, SFklubbens skatt
mästare 2016. 

Statsvetenskapliga Klubben vid Åbo 
Akademi r.f. är Nordens äldsta stats
vetenskapliga förening och bedriver 
verksamhet för politices studerande 
vid Åbo Akademi i Åbo. u

Föreningen Åbo Akademis alumner 
deltog i jubileumsinsamlingen med en 
donation på 4 000 euro. Donationen 
överräcktes på Brahebalen 2016 av fö
reningens ordförande Tom Westerén. 

– Vi ville föregå med gott exempel 
och sporra och inspirera både aka
demins alumner och alumnföreningar 
att delta. I och med statens motfinan
siering blir varje donation, stor som 

Under Brahebalen 2016, som  
arrangeras av föreningen Åbo  
Akademis alumner, höll kansler  
vid Åbo Akademi Ulrika Wolf-Knuts 
talet ”Vad vi fått av Åbo Akademi”. 
Wolf-Knuts och hennes man Lars-
Runar Knuts har också som privat-
personer valt att delta i medelin-
samlingen. Talet berör oss alla  
med en relation till Åbo Akademi. 

[...]
Jag vill berätta historien om den alumn 
som inte fått någonting av Åbo Aka
demi. Jag var på ett seminarium, jag 
minns inte mera om vad det handlade, 
men en av inledarna fick frågan om 
vad hen hade fått av Åbo Akademi. 
Svaret kom prompt, klart och tydligt: 
”Ingenting”! Det här hände långt före 
alumnbegreppets tidevarv, så det må 
vara hen förlåtet.

[...]
Vad var det vi fick av Åbo Akademi 
– eller var det verkligen så att vi ingen
ting fick? Jag kan förstås bara tala för 
mig själv men jag tror vi kan enas 
om att vi fick förmågan att läsa – och 
försöka förstå det vi läst. Det var en 
mycket komplicerad process och den 
gick vi igenom utan att egentligen rik
tigt inse vad det var frågan om. Vi fick 
också förmågan att tala och försöka 
göra oss förstådda, något som inte var 
en mindre komplicerad eller mindre 

påtaglig process. För många var det 
här det värsta, att tala inför andra, en 
förmåga som är absolut nödvändig för 
den som går ut i arbetslivet.

Några av oss fick förmågan att räk
na, på senare tid gäller den alla: alla 
måste kunna räkna pengar, arbetstid, 
personalstyrka förutom hållfasthet, 
hastighet eller tänka på vad som sker i 
Hilbertrummet.

Vi fick alltså en utbildning, som 
i många fall ledde oss vidare till en 
yrkesutbildning och ett yrke. Den kun
skapen gav oss ett arbete och slutligen 
en utkomst som gjorde det möjligt för 
oss att få mat på bordet och tak över 
huvudet. I bästa fall räckte pengarna 
till att flera i samma hushåll kunde få 
mat och tak över huvudet. Det kunde 
med tiden rentav bli en liten peng över.

Men Åbo Akademi gav oss också 
vänner och bekanta. Vi byggde, utan 
att ens känna till begreppet, nätverk 
både i jobb och privat. Hur det än gick 
till fick vi hjälp med att skapa kontak
ter. Alla har vi väl någon gång frågat 
oss: ”Vem känner jag som kan …?“ när 
vi hamnat i en situation där våra egna 
kunskaper varit otillräckliga. En all
deles speciell kategori av vänner måste 
nämnas. Jag – och jag är sannerligen 
inte den enda – har i varje fall själv fått 
en livskamrat och genom honom barn 
och barnbarn, något som fyller mitt liv 
med mening varje dag.

Därifrån är steget inte långt till att 
konstatera att Åbo Akademi har gett 
oss värden, värderingar som med olika 
uppfattningar om etik och moral i 
bottnen format en livsåskådning, gett 
oss en uppsättning hållbara tankar att 
bygga vår framtid på. I själva verket 
är Åbo Akademi en smältdegel där 
många olika människors livssyn möts, 
krockar med varandra, slipas och får 
nytillskott. Så blir vår livsåskådning 
förhoppningsvis nyanserad och klok.

Allt detta och mycket därtill hade 
min sagesman fått, men var knappt 
medveten om det. Det är inte lite. 
Förutsättningarna för att vi ska ha fått 
ett rikt liv har funnits för oss alla. En 
annan sak är sedan om vi förstått det 
och tagit vara på chansen.

Därför: Nästa gång vi ses firar vi Åbo 
Akademis hundraårsjubileum. Låt oss 
till dess av tacksamhet till vår ungdom 
göra allt vi kan för att Åbo Akademi 
ska kunna fortsätta att existera och 
göra akademin ännu bättre än den är 
idag. Åbo Akademi är värt vårt en
gagemang – på alla de sätt vi bara kan 
bidra med. u

Kansler Ulrika Wolf-Knuts håller tal på Brahebalen 
på Kåren 2016. Foto: Mia Henriksson.

SF-Klubbens styrelse 2016. Foto: Amanda Grönroos.

Därför valde vi att donera

liten, extra värdefull för vårt univer
sitet, säger Westerén. 

Åbo Akademis alumner, tidigare 
känd som Akademiföreningen Åbo 
Akademiker r.f., är Åbo Akademis 
och studentkårens alumnförening. 
Föreningens uppgift är att främja 
samhörigheten bland akademins 
alumner och att stöda såväl akade
min som studentkåren. u 

Föreningen Åbo Akademis alumner

Vad vi fått av Åbo Akademi

13
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Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet hör 
till både Åbo Akademis och Åbo uni
versitets största donatorer. Stiftelsen 
har under kampanjens gång stött Åbo 
Akademi med totalt 800 000 euro. 

‒ Vi är glada att vi, som företrädare 
för tredje sektorn, kan bidra med 
donationer i en tid då utbildningssek
torn drabbas av massiva nedskärnin
gar. Vi hoppas att andra stiftelser vars 
stadgar ger möjlighet till det, också 
går in för att stöda universiteten, säger 
styrelseordföranden för Stiftelsen 
Eschnerska Frilasarettet, Henrik  
Carlstedt.

Stiftelsens donationer var riktade till 
utbildningsområdet hälsovetenskaper, 
i enlighet med stiftelsens uppgift att 
bland annat stöda förebyggande vård. 
Åbo Akademi har flera forsknings
projekt med direkt koppling till hälso
sektorn och stiftelsen ser att utbild
ningsväsendet spelar en central roll 

Alumnen Johnny Nykvist, filosofie 
magister i historia, har deltagit i 
Åbo Akademis medelinsamling. Det 
kändes viktigt att som nyutexami
nerad alumn bidra med en slant.

– Det är lätt att tro att en liten do
nation inte spelar någon roll, att det 
är bara de stora som betyder något. 
Men många bäckar små blir till slut 

föreningsarbete, många goda vänner 
och många fina minnen. 

– Allt från det första samkvämet 
med tutorerna på en pub och den egna 
gruppen under introduktionsveckan 
år 2007, till Studentkören Brahe Djäk
nars jubileumsturné i Japan år 2012 
och slutligen att få pappren i hand 
2015. Det är många fina upplevelser. u 

Havstransportbolaget VG Shipping 
Oy, som är en del av Meriaura Group, 
deltog i medelinsamlingen med 
75 000 euro. Donationen var riktad till 
utbildningsområdet teknik. 

Meriaura Groups koncernchef Jussi 
Mälkiä säger att begreppet samhälls
ansvar för bolaget innebär mer än 
bara vackra ord, det ska innefatta 
konkreta handlingar. 

– Meriaura Group är en föregångare 
vad gäller hållbar utveckling inom 
havslogistik och energilösningar. För 
att kunna utveckla det här arbetet 
behövs vetenskaplig forskning. Vårt 
samarbete med såväl Åbo Akademi 
som forskningsinstitutet PBI (Project
Based Industry) har pågått redan i 
flera år. Genom vår donation vill vi 
särskilt stöda forskningen inom kemi 
och därmed även forskning inom 
bioekonomi och cirkulär ekonomi. 
Utöver detta står havslogistik som 

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet

i utvecklingen av den förebyggande 
hälsovården i vårt samhälle. u

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettets styrelse ordförande Henrik Carlstedt överräcker gåvobrevet 
till Åbo Akademis rektor Mikko Hupa (till vänster på bild) i december 2015. Bredvid Mikko 
Hupa, Åbo universitets rektor Kalervo Väänänen och Stiftelsen Eschnerska Frilasa rettets VD 
Henrik Karlsson. Foto: Heidi Hietala.

Åbo Akademi har gett minnen för livet
en å, som det heter. Om till exempel 
alla studenter vid ÅA donerade fem 
euro var skulle det tillsammans bli en 
ansenlig summa. 

Nykvist påpekar att Åbo Akademi 
grundades med donationsmedel och 
tack vare flertalet generösa donatorer 
har byggnader donerats, köpts och 
byggts för akademins alla behov. 

– Under flera års tid i en studerandes 
liv kretsar vardagen kring ÅA:s vackra 
campus. Sällan tänker man ens på när 
och hur byggnaderna kommit till. De 
är från olika skeden i Åbos och Fin
lands historia. 

Nykvist säger att utöver en mångsi
dig utbildning har Åbo Akademi gett 
honom erfarenhet av styrelse och Johnny Nykvist.

Meriaura Group 
uppfyller den hållbara utvecklingens 
kriterier nära vår koncern. Genom att 
optimera logistiken uppnår vi kännba
ra fördelar för den finländska indust
rin och nationalekonomin, säger 
Mälkiä.

Kim Wikström, professorn i indus
t   riell ekonomi och grundare av forsk
ningsinstitutet PBI, har länge samar
be tat med Meriaura Group kring 
logi stik, miljö och sjöfart. Vid labora
toriet utvecklas nya affärsmodeller och 
teknik för en ny generation av lasthan
tering och sjöfart. En central del i for
skningen är även ICTlösningar för att 
skapa en ny affärslogik för logistiken.

– Samarbetet med Meriaura är ett 
skolexempel på hur vi långsiktigt kan 
utveckla och delta i den praktiska 
implementeringen av forskningsre
sultaten. Företagsledningens genuina 
intresse och mod att satsa på hållbar
het som en drivkraft för ny affärslogik 

stärker även vår internationella forsk
ning på ett positivt sätt. Våra framtida 
forskningsområden med Meriaura sik
tar på såväl nya tekniska lösningar som 
affärsmodeller för fjärrstyrd sjötrans
port, inkluderande nya lastningslösnin
gar, säger Wikström.

Vid de tekniska laboratorierna vid 
Åbo Akademi har man redan under 
många år bedrivit framgångsrik forsk
ning och nått praktiska resultat för nya 
typer av bränslen. Även olika typer av 
sensorteknologi och rening av bl.a. rök
gaser ingår i forskningen som främjar 
Finlands sjöfart. u

Foto: Esko Pettay / Meriaura Group.
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Styrelsen 2015 för Åbo Akademis Stu
dentkår var en av medelinsamlings
kampanjens första donatorer. De upp
manade också andra kårstyrelser att 
komma med en donation.  

– Under vår mandatperiod arbetade 
vi hårt för en bättre vardag för de stu
derande, säger Jens Back, ÅAS styrel
seordförande 2015. 

Teknikens Akademikerförbund 
(TEK) donerade i samband med sitt 
120årsjubileumsseminarium 10 000 
euro till Åbo Akademi. På samma 
tillställning donerade även Tekniska 
Föreningen i Finland (TFiF) 26 000 
euro till Åbo Akademi. 

Fullmäktigeordförande för TEK 
Hannu-Matti Järvinen konstaterade 
på seminariet att universitetens bud
getar på grund av statsekonomiska 
problem har beskurits med hundratals 
miljoner euro under den pågående 
och föregående regeringsperioden. De 
tekniska universitetens och fakulteter
nas andel av summan är tiotals miljo
ner årligen. 

– När man ännu tillägger den indi
rekta påverkan av nedskärningen av 
Tekes anslag har man sammanlagt 
skurit ner flera tusen årsverken från 
teknisk forskning och högskole
utbildning. Minskningarna är så 
stora att konsekvenser för Finlands 
tillväxtutsikter är ofrånkomliga, sade 
Järvinen. u

Åbo Akademis Studentkårs styrelse 2015 Tekniska Föreningen i Finland  
och Teknikens Akademikerförbund 

▼ ÅAS styrelse 2015.  
Foto: Åbo Akademis Studentkår.

► Åbo Akademis donationer mottogs den 
12.4.2016 av dekanus Tapio Salmi (i mitten 
på bilden). Till vänster i bild TEK:s Hannu-
Matti Järvinen, till höger TFiFs verksamhets-
ledare Britta Sunde. Foto: Heidi Hietala.

Han tillägger att den nyvalda regering  
en under 2015 ville göra stora ned
skärningar i både universitetsfinansie
ringen och studiestödet. 

– Vi ville dra vårt strå till stacken och 
göra en donation till Åbo Akademi, 
en gåva som varar länge. Med vår lilla 
summa ville vi också ge tillbaka någon
ting för den fina utbildning vi fått. u

Därför valde vi att donera Därför valde vi att donera
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Tack till våra donatorer

Aalto, Anna
Achrén, Ulla
Alander, Joakim
Alm, Jesper
Aminoff, Elisabeth
Anckar, Joanna
Andersson, Erik
Andersson, Håkan och Katarina
Andersson, Karl
Andersson, Thorbjörn
Andtsjö, Henrik
Antikainen, Monika
Appelgren, Stig
Appelqvist, Erik
Asplund, Marina
Back, Jens
Backa, Luzilla
Backa, Thomas
Backholm-Nyberg, Yvonne
Backman, Anna
Backman, Per
Backman, Pia
Barman-Geust, Heidi
Barner-Rasmussen, Wilhelm
Bender, Ann-Katrin
Berg, Finn
Berg, Johan
Berg, Kerstin
Berg, Nils-Christian
Bergman, Marianne 
Bergström, Åsa
Bergvall, Björn
Bertula, Jennie
Björkell, Johanna
Björklund, Joakim
Björkman, Ida
Björkstrand, Gustav

Björkström, Kim
Blomqvist, Kaj
Blomqvist, Tom
Borgar, Leif
Broo, Roger
Brännback, Malin
Brännkärr, Susann
Buss, Anna
Byggmästar, Fredrik
Bäckman, Ida
Bäckman, Linda
Bäckström, Björn
Böling, Jari
Böök, Heikki
Carlstedt, Henrik
Clayhills, Robert
Dahlbäck, Matias
Dahlén, Anni
Danielsson, Birgitta och Kristian
Danielsson, Hans Olof
Degerlund, Stefan
Dirbeba, Meheretu
Djupsjö, Elias
Drugg, Katarina
Edfelt, Sandra
Edgren, Anna
Eerola, Sabina
Ehlers, Carl-Walter
Ehrenkrona, Erik
Ehrnrooth, Paul
Ehrs, Camilla
Ehrstedt, Ole
Ejvald, Björn
Ek, Stefan
Ekberg, Anders
Eklund, Patrik

Elfving, Axel
Elsing, Alexandra
Enestam, Jan-Erik
Engblom, Päivikki
Engdal, Jenny
Engström, Annette
Engström, Folke och Solveig
Engström, Sverker
Engzell, Gerd och Hans-Gösta
Engzell, Göran och Marianne
Enlund, Christian
Eriksson, Harriet
Eriksson, Jan-Erik
Eriksson, John
Eriksson, Thurid
Eriksson-Granskog, Agneta
Erlund, Matias
Fagerström, Kerstin
Fagervik, Kaj
Familjen Lassus
Fellman, Patrik
Finne, Thomas
Fogel, Johan
Fogel, Karina
Fors, Jennifer
Forsén, Niclas
Forslund, Tove
Fougstedt, Annika
Fredenberg, Johanna
Fredriksson, Anna
Fredriksson, Malin
Fredriksson, Pia
Frilund, Anne och Leif
Fromond, Elsa 
Frostell, Kati
Gammals, Sofie
Gardberg, Gurli-Maria
Gardberg, Pia-Maria
GG med fruar
Ginman, Marika
Grahn, Viktoria
Granith, Sonja
Grapengiesser, Johan och Louise
Grenman, Henrik
Grüssner, Pia

Gräsbeck, Carina
Gräsbeck, Magnus
Grönqvist, Kaj
Grönroos, Henning
Gullström, Estrid
Gustafsson, Wilhelm
Günsberg, Marlene
Gädda, Lars
Haapamäki, Oona
Hagman-Forsman, Britta
Halme, Hanna
Halonen, Henrik
Hannus, Ingeborg
Hansén, Sten-Olof
Hansén, Sven-Erik
Hanson, Berit
Harjunkoski, Eva
Hassel, Lars
Hauki, Tage
Hedberg, Cia
Hedenborg, Johanna
Heikkilä, Markus
Heikkola, Lena
Heilä-Ylikallio, Ria
Heino, Runa
Helsing, Johan
Hemminki, Kaarle
Henell, Elis
Henriksson, Mia
Herlin, Harry
Hertell-Jalava, Maria
Hettula, Patrik
Hietala, Heidi med familj
Hietala, Jasmine
Hietala, Ritva
Hilkku, Heidi
Holmberg, Lise
Holmberg, Martin
Holmbäck, Olle
Holmström, Bo-Göran
Holmström, Christina
Holmström, Iris
Holmström, Karola
Humina, Katariina

Hummelstedt, Christer och  
familjen Hummelstedt-Djedou
Hupa, Mikko och Leena
Hägen, Nicklas
Häggman, Kaj
Häkkilä, Tiina
af Hällström, Erik
Hämäläinen, Hannu
Högnäs, Göran
Illman, Ruth
Ilvessalo, Saara
Inberg, Susann
Ingman, Folke
Ingo, Sven
Jaakkola, Matti
Jakas, Åsa
Jansson, Anna-Karin
Jansson, Björn och Anita
Jensen, Merete
Jern, Patrick
Joas, Ann-Mari och Marko
Joas, Sara
Johansson, Ada
Johansson, Lars Ingmar
Johansson, Mathias
Johansson, Mikael
Johnson, Anna
Johnson, Mathias
Jokela, Bruno
Jouhki, Johanna
Julin, Veera
Junell, Daniel
Jungerstam-Stens, Sandra
Jusélius, Joakim
Juslin, Emilia
Järvinen, Helena
Kaipe, Camilla
Kallström, Max
Kaplin, Jarkko och Heli
Karhuketo, Hannu
Karlsson, Daniela
Karlsson, Erica
Karlsson, Heidi
Karlsson, Henrik
Karlsson, Rasmus

Karlsson, Rebecca
Karlå, Mathias
Karrasch, Mira
Kaski, Christoffer
Katajainen, Henrik
Katajamäki, Raine
Keskinen, Lotta
Keskinen, Salla
Ketonen, Timo
Kewin, Stig
Kihlman, Maini
Kivinen, Nina
Klåvus, Harriet
Kniivilä, Carl-Erik
Knuts, Lars-Runar
Koivisto, Raili, Vilho, Miika och Juha
Koivuniemi, Viivi
Kopola, Nina
Kraufvelin, Jan
Kronberg, Stefan
Kronqvist, Bengt
Kronqvist, Camilla
Kronqvist, Jenni
Krook, Icca
KTF Årskurs 1958
Kugelberg, Anne Dorthe och Jan
Kulmala, Kai
Kulovaara, Maaret
Kähkönen, Aku
Laine, Karoliina
Laitinen, Eija
Lehtinen, Juhani
Lehtovaara, Pasi
Lillsjö, Henrica
Lindahl, Alexandra
Lindberg, Christina och Martin
Lindberg, Daniel
Lindberg, Oskar
Lindberg, Åsa
Lindblad, Lars-Henrik
Lindblom, Maj
Lindblom, Malin
Lindén, Johan
Lindfelt, Mats

Medelinsamlingskampanjen 2015–2017
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Lindfelt, Mikael
Lindfors, Christel
Lindholm, Alf
Lindholm, Barbro
Lindholm, Bengt
Lindholm, Lars
Lindholm, Linda
Lindqvist, Anders G.
Lindqvist, Hanna
Lindqvist, Jonna
Lindqvist, Rasmus
Lindroos, Jessica
Lindroos, Magdalena
Lindroos, Pontus
Lindström, Folke och Helena
Ljung, Maria
Lohikoski, Mikko och Aino samt Maija Mäki
Louhimies, Robert
Lundberg, Cecilia
Lundberg, Mats
Lundqvist, Kurt
Lundqvist, Robin
Luojola, Christina
Lång, Alexander
Lång, Karl Olof
Långbacka, Ulf
Löfman, Nils
Löfström, Kerstin
Löfström, Kurt
Lönnström, Lars
Malmberg, Fredrik 
Mannfolk, Marita
Manngård, Mikael
Mannila, Henrik
Martin, Jan
Mattas, Bodil
Mattjus, Peter
Mattsson, Emilia
Mattsson, Fanny
Mecklin, Hans
Metsärinne, Lotta
Meyer, Werner
Miekk-Oja, Markus
Moberg, Jan
Mountassir, Amira

Mustelin, Kerstin
Mutiganda, Jean
Mård, Lena
Mäkelä, Bror-Erik
Mäki-Hokkonen, Lasse
Nabb, Benjamin
Nerdrum, Monica
Neuman, Tage
Niemi, Birgitta och Tom
Nikula, Johan
Nilsson, Pia och Benjamin
Nordell, Kim
Nordling, Pauliina
Nordman Lunde, Kerstin
Nordmyr, Johanna
Norrman-Remy, Gunilla
von Numers, Martin
Nummentalo, Nina
Numminen, Tuija
Nurmi, Tom och Liisa
Nyberg, Pirjo
Nyberg-von Hellens, Martina
Nybom, Barbro
Nybom, Tom
Nygren-Landgärds, Christina
Nygård, Agneta
Nygård, Anders
Nygård, Jan
Nygård-Taxell, Rachel
Nyholm, Erik
Nyholm, Monica
Nykvist, Johnny
Nylund-Torp, Susanne
Nyman, Göran
Nyman, Jeremy
Nyman, Mikael
Nyqvist, Maria
Nystén, Johannes
Nystén, Rolf
Nyström, Joel
Nyström, Jonathan
Ohls, Alexandra
Olin, Johan
Ollas, Ingela

Palmgren, Ann-Charlotte
Palosaari, Jenny
Penttinen, Jennifer
Perman, Torvald
Perälä, Matilda
Petersson, Ida
Petterson, Lena
Pihl, Katarina
Pipping, Karin och Lasse
Planting-Schauman, Barbro
Prest, Marcus
Rainio-Alaranta, Maria
Ramstedt, Viveca
Rauma, Pernilla
Rautakoski, Pirkko
von Rettig, Ann
Reuter, Mikael
Rikberg, Thomas
Ringvall-Moberg, Ann-Marie
Rinta-Jouppi, Pauliina
Riska, Mona
Roimola, Ben
Roos, Ulf
Rosenberg, Jutta
Rosenholm, Jessica
Rosenlew, Anne
Rosenlew, Erik
Rosenqvist, Jörgen
Roslin, Bertil
Räfså, Anna
Räinä, Stefan
Rönnberg, Daniel
Rönnlund, Ann-Sofie
Saarinen, Majlen
Saine, Jari
Salmi, Tapio
Salonen, Jukka
Saloranta, Tiina
Sandberg, Thomas
Sandelin, Ann
Sandler, Niklas
Sandås, Sten-Erik
Santtila, Pekka
Sarkki, Eero 
Sarvaranta, Leena

Schauman, Barbro
Schauman, Elisabeth
Schauman, Thomas
Schauman-Ahlberg, Klara
Schmidt, Christopher
Segerstråle, Martin
Senior-Akademiingenjörerna
Seppola, Sara
SF styrelse 2011
Siegfrids, Peter
Siegfrids, Pia
Siivonen, Tapio
Silfverberg, Lotta
Silvander, Linus
Silvennoinen, Ilona
Simula, Jaana
Sipilä, Barbro
Sjöholm, Peter
Sjöstrand, Robin
Sjöström, Håkan
Skjä, Anders
Skog, Alexander
Skogman, Rurik
Skrifvars, Bengt-Johan
Snellman, Ken
Snellman, Tuomas
Snickars, Annika
Soini, Annamari
Sonck-Koota, Pia
Stendahl, Stig
Stendahl, Thomas
Stenlund, Bengt
Still, Cecilia
Storbjörk, Jacob
Ström, Patrick
Ström, Ulrika
Strömsholm, Lisa
Ståhlberg, Christina
Ståhlberg, Marja-Riitta
Sunabacka, Jan-Ola
Sundback, Susan
Sundberg, Kenneth
Sunde, Britta
Sunde, Fredrik

Sunde, Lotta
Sunde, Sonja
Sundén, Fred
Sundén, Henrik
Sundman, Anita
Sundström, Christer
Sundström, Yrsa
Suomalainen, Sinikka
Svanbäck, Sofia
Svenska Talande Folk i Kumo
Svenskberg, Disa
Svensson, Bengt
Särkkä, Jonas
Söderbacka, Maria
Södergård, Andrea
Söderholm, Christel
Söderlund, Andreas
Söderlund, Ida
Söderström, Jan-Peter
Tailas-Rikberg, Jutta
Tallgren, Carl-Olof
Tallgren, Gurli
Talling, Bob och Christine
Hillevi och Lars Erik Taxells familj:
   Taxell, Björn
   Taxell, Christoffer
   Taxell, Helena
   Taxell, Magnus
   Taxell, Sofia
   Taxell-Ahlbäck, Nina
   Taxell-Oijala, Johanna
Teir-Lehtinen, Carola
Tesfaye, Fiseha
Thapa, Keshav
Tigerstedt, Manuela
Tikka, Toni
Toivola, Diana
Tolvanen, Pasi
Tuominen, Riku
Tötterman, Anna-Karin
Utbildningsstrejk Åbo
Vainio, Margita
Vappula, Elli
Vesterinen, Nadja
Vikström, John

Vuorenlinna, Jenny
Vuoria, Risto
Wahlbeck, Östen
Wahlman-Tyrsky, Birgitta
Wahlström, Johanna
Wallendahl, Barbro
Wanström, Kristina
Waris, Matti
Waselius, Britt-Marie och Peter
Weiss, Camilla
Weiss, Robert
Wennström, Jan
Werkelin, Johan
Wessberg, Tobias
Westberg, Emmi
Westberg, Michael
Wester, Holger
Westerby, Sixten
Westerén, Helena
Westerén, Leif
Westerèn, Tom
Wickman, Ann-Cathrine
Wihanto, Juhani
Wiklund-Engblom, Annika
Wikman, Nils-Erik
Wikman, Ragnar
Wilén, Charlotta
Wiljanen, Sigfrid
Wilson, Nora
Wistbacka, Oskar
Wolff-Helminen, Pia
Wolf-Knuts, Ulrika
von Wright, Marianne
Wärnå, Benjamin
ÅAS styrelse 2005
ÅAS styrelse 2006
ÅAS styrelse 2011 – Hallonen
ÅAS styrelse 2012
ÅAS styrelse 2014
ÅAS styrelse 2015
Åstrand, Mia
Öhman, Anna
Ölander, Frank
Örn, Fanny
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Å bo Akademis hittills festligaste 
år står för dörren. Nästa år 
fyller vi hundra år och det ska 

firas med besked!
Vi inleder firandet med en storsla

gen ljusfest, Lights on ÅAU, i parken 
utanför akademins huvudbyggnad 
den 18 januari 2018. Du är välkom
men med! Låt oss alla bidra till att 
det blir en glad fest med deltagare 
som är stolta över den stora betydelse 
Åbo Akademi har i det finländska 
universitetssamfundet och i hela det 
finländska samhället. Anteckna också 
gärna den 21 april, dagen för besök i 
våra byggnader i Åbo. I Vasa inleds 
festligheterna den 17 mars.

Alla med intresse för akademin är 
välkomna att under året delta i firan
det, oberoende av vilken roll man 
spelar eller har spelat eller kanske 
kommer att spela hos oss. Informa
tionen om jubileumsfirandet finns 
i alla våra kommunikationskanaler 
och framför allt på webbsidan www.
abo.fi/100. Alla är välkomna att fira 
ÅA100. Jag hoppas vi ses i vimlet!

Jag hoppas också att du vill fortsätta 
engagera dig för akademin. Jubi le ums 
insamlingen pågår även efter att den 

Österholm, Heidi
Österholm, Jan-Erik
Österholm, Lotta
Österholm-Liljedahl, Malin
Österlund, Siv
Östman, Ann-Cathrine
Östman, Nils
Övergaard, Anna

Samt ytterligare 69 privatpersoner, som önskar 
vara anonyma.

Samfund

Ahlström Capital
Aktia Bank
Aktiastiftelsen i Korsholm
Aktiastiftelsen i Vasa
Aktiastiftelsen i Vanda
Almaco Group Oy
Auran Osuuspankki
Automaatiosäätiö sr
Axelbandet r.f.
Axels Sportklubb r.f.
Biotica vid Åbo Akademi r.f.
Citec Oy Ab
Donnerska institutet
Eikon – konstvetenskapliga ämnes-
föreningen
Extempore vid Åbo Akademi
Finlands Ekonomer – Suomen Ekonomit
Finlands studentkårers förbund
Forchem Oy
Fortum Oyj
Föreningen Åbo Akademis alumner 
Gustaf Packaléns Mindefond
Handelsgillets i Åbo stiftelse för handelsun-
dervisningens främjande
Handelslaget KPO
Handlanden Gustaf Svanljungs Donations-
fond

Harry Schaumans Stiftelse
Hedvigs Minne r.f.
Hidex Ab
Historikerföreningen Kleio r.f.
Humppilan Osuuspankki
Jokioisten Osuuspankki
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
K.H.Renlunds stiftelse
Kemira Oyj
Kemistklubben vid Åbo Akademi r.f.
Kommunalrådet C.G.Sundells stiftelse
Konecranes
Kvevlax Sparbank
Liberala Studerande i Åbo r.f.
Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry
Loimaan Seudun Osuuspankki
Lokalahden Osuuspankki
LokalTapiola Sydkusten
LokalTapiola Österbotten
Lounais-Suomen Osuuspankki
Lounaismaan Osuuspankki
Lounaisrannikon Osuuspankki
Lvngroom Oy
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Marcus Wallenbergs stiftelse
Marttilan Osuuspankki
Merkantila Klubben vid Åbo Akademi r.f.
Neste Abp
OP Andelslag
Oripään Osuuspankki
Paattisten Osuuspankki
PricewaterhouseCoopers Oy
Pro Houtskär r.f.
Pöytyän Osuuspankki
Rettig Capital Oy Ab
Sigrid Jusélius stiftelse
Statsvetenskapliga Klubben vid Åbo  
Akademi r.f.
Stiftelsen Eschnerska frilasarettet
Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden
Stiftelsen för kunskapsteori och infor matik

Stiftelsen för projektforskning
Stiftelsen för teknikens främjande
Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens  
Kulturfond
Svensk Ungdom i Åbo r.f.
Svensk-Österbottniska Samfundet
Svenska Folkskolans Vänner
Svenska Kulturfonden
Svenska Kulturfonden i Björneborg
Svenska tekniska vetenskapsakademien i 
Finland
Svenskt bildningsarbete i Åbo r.f.
Sydkustens OP-förbund
Taivassalon Osuuspankki
Tarvasjoen Osuuspankki
Tekniska Akademikerförbundet
Tekniska Föreningen i Finland r.f. 
Turun Kauppaseuran säätiö  
kauppa opetuksen edistämiseksi
U.H.G. Kull Holding Ab
UNIMUG Ab
VG-Shipping Oy/Meriaura Group
Vocalis vid Åbo Akademi r.f.
Walki Oy
Wiklöf Holding Ab
William Thurings stiftelse
Wärtsilä Oyj
Yläneen Osuuspankki
Ypäjän Osuuspankki
Åbo svenska marthaförening r.f.
Åbolands synskadade r.f.
Åbonejdens andelsbank
Ålandsbanken
Åländska studentlaget vid Åbo Akademi r.f.
Österbottens Andelsbanksförbund r.f.
Österbottens Handelskammare
Österbottniska Nationen vid Åbo Akademi
Österby pensionärer r.f.
Östra Finlands nation vid Åbo Akademi r.f.
Östsvea vid Åbo Akademi r.f.

Samt ytterligare 4 anonyma samfund.

Ditt fortsatta stöd är viktigt
statliga motfinansieringskampanjen 
avslutades i somras. Åbo Akademi är 
tacksam för alla donationer i samband 
med 100årsjubileet.

Ulrika Wolf-Knuts, 
Kansler för Åbo Akademi
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►  Ulrika Wolf-Knuts. Foto: Johanna Bruun.

Våra donatorer



www.abo.fi
www.abo.fi/donera

facebook.com/aboakademi
Instagram @aboakademi
Twitter @aboakademi

medelinsamling@abo.fi

Åbo Akademi 
Domkyrkotorget 3 
20500 Åbo

Åbo Akademi i Vasa 
Strandgatan 2 
6500 Vasa

Kunskap igår, idag och imorgon


