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Huvudbyggnaden
Domvillan
Sibeliusmuseum | Sibelius-museo | The Sibelius museum
Hus Lindman | Ravintola | Restaurant
Theologicum
Boktornet | Kirjasto | Library
Ett hem | Ett hem-museo | The Museum Ett hem
Humanisticum
Axelia 2
Arken
Centret för livslångt lärande | Centret för Språk och Kommunikation
ASA-huset
Café Gadolinia | Kahvila | Café

Campus

Program | Program | Ohjelma
www.abo.fi/enter | #ÅA100 | #ENTERÅAU

HUVUDBYGGNADEN (A)
Dörrarna är öppna kl. 10–15. Välkommen! | The Doors are open 10–15. Welcome! | Ovet ovat auki
klo 10–15. Tervetuloa!

DOMVILLAN (B)
Besök Domvillan och ta del av ett seminarium om språkliga rättigheter i social- och hälsovårdsreformen
Kl. 13–14.30 (auditorium Magnus Dahlström, II vån.) arrangeras ett seminarium om språkliga rättigheter i social- och hälsovårdsreformen. Deltagarna i paneldiskussionen har fått en bakgrundstext som utgör utgångspunkten för diskussionen (och som kanske i
förlängningen blir en artikel i en juridisk tidskrift). Medverkande bl.a. Kjell Wennström och Markku Suksi. Besökare i Domvillan kan
komma och gå som de vill och sitta en stund på lediga platser i auditoriet för att höra hur diskussionen mellan seminariedeltagarna går.
The program is in Swedish but everyone is welcome to visit the building.
Ohjelma on ruotsinkielinen mutta kaikki ovat tervetulleita käymään talossa.

SIBELIUSMUSEUM (C)
Snabbguidningar på Enter ÅAU i Sibeliusmuseum.
Under förmiddagen kl. 11–13 bjuder vi på gratis inträde inklusive 15 minuters snabbguidningar om byggnaden på svenska och finska. Sibeliusmuseums nuvarande museibyggnad firar 50-årsjubileum under 2018 och i år uppmärksammas den unika byggnadens
arkitektur med guidningar och utställningen Sibbe 50.
Sibelius-museossa pikaopastuksia EnterÅAU-tapahtumassa.
Aamupäivän ajan klo 11–13 tarjoamme vapaan pääsyn lisäksi 15 minuutin mittaisia pikaopastuksia 50 vuotta nuoresta museorakennuksesta suomeksi ja ruotsiksi. Sibelius-museon nykyinen rakennus otettiin käyttöön vuonna 1968, tänä vuonna uniikkia
betonitaloa huomioidaan mm. opastuksilla ja näyttelyssä Sibbe 50.

Idag kl. 14.00 uppträder | Today on stage | Tänäänruesiintyy:
ttu Ostrobothnia Jazz Sextett

d | PeSlotte, trumpet/trumpetti | Mikael Långbacka, trombon/pasuuna |
Peter Nordwall, saxofoner, flöjter/saksofonit,
huilut
cell|eRickard
n
a
C
|
Ralf Nyqvist, piano | Marcus
berad bas/basso | Stefan Brokvist, slagverk/lyömäsoittimet.
InhiSöderström,
Biljetter | Tickets | Liput 12 / 10 € (studerande, pensionärer)

HUS LINDMAN (D)
En högklassig lunchrestaurang i en kulturhistorisk miljö vid Aura å | Korkealuokkainen ravintola kulttuurihistoriallisessa ympäristössä
Aurajoen rannalla. Öppet idag | Avoinna tänään 12–14. Välkommen! | Tervetuloa! The restaurant is open 12–14. Welcome!

THEOLOGICUM (E)
Guidning i Theologicum kl. 11.00 och 14.00 med professorn i kyrkohistoria Ingvar Dahlbacka. Presentation av utbildningen i
teologi kl. 12.00 med utbildningslinjeansvarig och magisterprogramansvarig. Doktorn svarar på frågor om teologi (Bibeln, kyrkans
historia, kristna lärofrågor, etiska frågor, kyrklig praxis m.m.) kl. 13.00.
The program is in Swedish but everyone is welcome to visit the building.
Ohjelma on ruotsinkielinen mutta kaikki ovat tervetulleita käymään talossa.

BOKTORNET (F)
Åbo Akademis bibliotek bjuder in dig till Boktornet (Domkyrkogatan 2–4). Ta del av en presentation av Gadolins bibliotek eller se konsten som finns i huset.
Gadolinska biblioteket
Vice direktör Maria Lassén-Seger och servicechef Eva Costiander-Huldén samtalar om Gadolinska biblioteket som nyligen uppförts på den
finländska nationella förteckningen över världsminnen inom ramen för Unescos Världsminnesprogram. Tidpunkt: kl. 10.30 och kl. 14.30.

Bokband i Gadolinska biblioteket/Kirjansidoksia Gadolinin kirjastossa
Konservator Mait Luik och servicechef Eva Costiander-Huldén berättar och visar exempel | Konservaattori Mait Luik ja palvelujohtaja Eva Costiander-Huldén kertovat ja esittelevät näytteitä. Tidpunkt: kl. 12.30.
Konst i Boktornet
Rundvandring med biblioteksamanuens Johanna Lindblom. Tidpunkt: kl. 11.15 och 13.15.
Jubileumsutställningen Budskap från det förflutna i ÅA:s samlingar.
Utställningen presenteras av överbibliotekarie Pia Södergård. Tidpunkt: kl. 10.00 kl. 12.00 och kl. 14.00.
ÅAB bjuder också in allmänheten till Arkens bibliotek (se kartan: J). Försäljning av dupletter och presentation av bibliotekets utrymmen ordnas vid varje heltimme.

MUSEET ETT HEM (G)
Museet ”Ett hem” var ursprungligen konsul Alfred och Hélène Jacobssons privata hem som paret donerade till Stiftelsen för Åbo
Akademi. Museet öppnades för allmänheten 1932 i den ursprungliga byggnaden på Tavastgatan 30 men har sedan 1965 fungerat i
den nuvarande byggnaden på Biskopsgatan 14. I museet finns samlingar av konstverk, föremål och antikviteter.
Museet är öppet kl. 10–14. Under dagen ordnas också följande guidningar:
kl. 10.30 Guidning på svenska | kl. 11.00 Barnguidning på svenska | kl. 12.00 Guidning på svenska | kl. 12.30 Guidning på svenska
Museo ”Ett hem” on konsuli Alfred Jacobssonin ja hänen vaimonsa Hélènen Åbo Akademin säätiölle lahjoittama kotimuseo. Museo
avattiin yleisölle vuonna 1932 alkuperäisessä rakennuksessa Hämeenkadulla. Museo on vuodesta 1965 toiminut nykyisessä rakennuksessa Piispankadulla. Museossa on esillä heidän keräämänsä taide-, esine- ja huonekalukokoelmat.
Tervetuloa Ett hem-museoon lauantaina 21.4. klo 10–14.
klo 11.30 Opastettu kierros | klo 13.00 Lastenkierros
Max 20 personer/guidning | Maks. 20 hlö/opastus
The program is in Swedish or Finnish but everyone is welcome to visit the building.

HUMANISTICUM (H)

Islossning i Aura å ur ett historiskt perspektiv
FD Stefan Norrgård föreläser om temat i auditorium Westermarck (C101) kl. 14.30.
Logopedi
Logopedin öppnar klinikerna i Arken kl. 11.00–14.00 (Rum B116 och B117). Kom och kolla din grundton eller testa att kommunicera
utan ord! Föredrag: Att underlätta samtal vid afasi, Pirkko Rautakoski, professor i logopedi. Kl. 10.00 och 13.00 i sal Panorama (B301).
Psykologi
Posterpresentation i Arkens aula kl. 12–14 av färsk och pågående forskning inom ämnet psykologi. Våra forskare och psykologistuderande presenterar dem och berättar mera om projekten, samt besvarar frågor. Postrarna är skapade på engelska men det är fritt
fram att diskutera med de som finns på plats på svenska, finska eller engelska.
Pop-up språklabb och litteraturlabb
Har du någon gång undrat över hur ditt namn skulle lyda i rysk översättning eller har du önskat lära dig tysk bastu-vokabulär?
Plats: Arken Saussure (M128) och Voltaire (M127). Tid: 11–14.
The program is in Swedish but everyone is welcome to visit the building and ask questions | Ohjelma on ruotsinkielellä mutta kaikki
ovat tervetulleita käymään talossa ja esittämään kysymyksiään.

CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE | CENTRET FÖR
SPRÅK OCH KOMMUNIKATION (K)
Cecilia Lundberg presenterar projektet St Olav Waterway kl. 11:00 och kl. 13:00.
Nordens Camino de Santiago heter S:t Olofsleden. St Olav Waterway – S:t Olofs sjöled – är den del av pilgrimsleden som går från
Åbo genom Åbolands skärgård och Åland över till Hudviksvall i Sverige. I Sverige finns det redan flera befintliga leder som går mot
slutmålet Niderosdomen i Trondheim. Arbetet med S:t Olofs sjöled är i full gång inför invigningen i Åbo den 24 maj 2019. Välkommen att höra mer om St Olav Waterway redan nu så att du kan börja drömma om att ta del i jungfruvandringen nästa vår. Vill du inte
går hela vägen till Nidaros, får du hjärtans gärna följa med oss en vecka, en dag eller någon timme.
Carina Gräsbeck presenterar två online-fortbildningskurser: hur man lär sig producera interaktiva element för undervisning och
hur man lär sig om sociala medier och online verktyg för undervisning.

Dörrarna är öppna kl. 10–14. Välkommen! | The Doors are open 10–14. Welcome! | Ovet ovat auki klo 10–14. Tervetuloa!

Eller varför inte lära dig spela pappgitarr och låta dig underhållas av kemitrolleri!

AXELIA 2 (I)

Vad är språkundervisning idag? Hur används IT i språkundervisning? Finns det riktig svenska? Vilken glädje har ÅA-alumner haft av
sina språkstudier? Kom och bekanta dig med språkcentrets utbud av kurser och få svar på de här och andra frågor.

Människa – natur – teknik. Öppet hus, symposium, paneldebatt och Barnens teknikdag.
10.00
10.10
10.20–10.50
11.00–11.40

Välkomstord: fakultetens dekanus Tapio Salmi.
Rektors hälsning: rektor Mikko Hupa, Åbo Akademi.
Turun kaupunki ja positiivinen rakennemuutos: stadsdirektör Minna Arve, Åbo stad.
Reflektioner kring biologisk design – hur tillverka ett organ: professor Cecilia Sahlgren, Åbo Akademi.

11.40–13.00 Lunchpaus.
13.00–13.30
13.40–14.10
14.20–14.50
15.00–15.30

Kemins och kemiteknikens historia vid Åbo Akademi: professor emeritus Bjarne Holmbom.
Hälsning från Nystad: Director EV powertrain Business Jyri Kylä-Kaila, Valmet Automotive.
Framtidens bränslen: teknologidirektör TkD Lars Peter Lindfors, Neste.
Paneldebatt : Människa-natur-teknik i Östersjöområdet och globalt. Moderator Tapio Salmi.

Rundvandringar i Axelia ordnas för grupper under dagens gång. Aktuell forskning illustreras av fakultetens personal. Samlingsplats för rundvandringen är aulan i Axelia II.
Barnens teknikdag – små lektioner och roliga experiment ordnas i Axelia-byggnadens laboratorier, start kl 10.00 (grupp 1) och
13.00 (grupp 2). Samlingspunkt för Barnens teknikdagar är aulan i Axelia II.

ARKEN (J)
Gå till historien – sätt ett avtryck i arkivet
Titta in på Cultura – det kulturvetenskapliga arkivet vid Åbo Akademi, där ämnena etnologi och folkloristik berättar mera om
arkivets insamlingsverksamhet. Arkivet förevisar även kortfilmerna ”En flicka ung och fager – en erotisk visa” och ”Obehagliga
kräk – fästingar och frågelistor” som lyfter fram material ur folkloristiska respektive etnologiska samlingarna. Gå till historien,
eller kom och ta reda på hur det går till. Filmerna visas i auditorium Nikander (D110) kl. 11–15 och intervjuerna sker i arkivberedningsrummet D105 kl. 11–14.30.

Vi presenterar också Tidskriften Skärgård | Öppna universitetet | Skolresurs.fi | Baltic University Programme

The program is in Swedish but everyone is welcome to visit the building.
Ohjelma on ruotsinkielinen mutta kaikki ovat tervetulleita käymään talossa.

ASA-HUSET (L)
Entreprenörskap och att skapa Slush med Peter Vesterbacka
Tid: kl 11–13 | Plats: Stora auditoriet
Peter Vesterbacka utses till hedersdoktor i ekonomi den 25.5. I seminariet medverkar förutom Peter Vesterbacka även studenter
från Åbo Akademi som hösten 2017 under 6 veckors tid var med och skapade Slush Shanghai. Hur gick det till när Slush skapades
2008 med 300 deltagare och som sedan dess vuxit till ett start-up tech-event med närmare 20 000 deltagare i Helsingfors i mörka
november? Sedan 2015 ordnas dessutom Slush Shanghai, Singapore och Tokyo.
The program is in Swedish but everyone is welcome to visit the building.
Ohjelma on ruotsinkielinen mutta kaikki ovat tervetulleita käymään talossa.

Café Gadolinia (M)
Välkommen in för en kopp kaffe på Café Gadolinia! Det finns sött och salt till försäljning och Åbo Akademi bjuder på kaffe till alla
besökare! Öppet kl. 10–15. Välkomna!
Welcome to have a cup of coffee at Café Gadolinia. There are both cakes and sandwiches for sale. Åbo Akademi University will treat
all visitors to coffee. The café is open 10–15. Welcome!
Tervetuloa kahville kahvila Gadoliniaan – Åbo Akademi tarjoaa! Tämän lisäksi tarjolla on suolaista ja makeaa pientä maksua
vastaan. Avoinna 10–15. Tervetuloa!

