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C H E C K L I S T A I N F Ö R 
S T U D I E S T A R T E N 

 
 
 

Bli medlem i Novium och beställ ditt studiekort på 

novium.fi 

 
Fyll i blanketter för studiestöd och bostadsbidrag,    

för mera info gå in på fpa.fi  

 
Fixa studiebostad! 

Vasa: voas.fi  

Åbo: tys.fi 

Raseborg: kustfast.fi 
 

Bekanta dig med din nya studiemiljö! Kolla 

var den närmaste mataffären finns, var apoteket 

ligger eller vilket gym du vill börja gå på 

 
Delta i gulisevenemangen, t.ex Gulisintagningen, 

Intro sitzen och BTS partyt. (Obs! I mån av möjlighet, 

följ coronarestriktionerna på din ort) 

 
 

Följ Novium på Facebook: @noviums och Instagram: 

@noviums för att få information om vad som händer 

i Novium, Novia och överlag i studielivet i Finland 
 

 

Ladda ner appen Tuudo! I appen hittar du ditt 

schema, lunchmenyer, kartor över campus och  

viktig information och nyheter 

http://www.novium.fi/
http://www.fpa.fi/
http://voas.fi/
http://www.tys.fi/
http://www.kustfast.fi/
https://www.facebook.com/noviums
https://www.instagram.com/noviums/
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WILMA WESTERLUND 

 

Välkommen Gulis!  
Från och med nu börjar ett nytt kapitel i ditt liv! Därför vill jag gratulera till 
den nya studieplatsen vid Novia. Det är enbart ett år sedan jag satt i 
samma situation som dig. Ny skola, ny studieort och en helt ny vardag. 
Jag minns även hur stort stöd man fick av väntutorerna som fanns där för 
oss varje dag.  
 
Vi i Noviums styrelse och även personalen finns här för alla studeranden 
vid Novias alla Campus. Vi finns till för att se över frågor som berör 

studerandens vardag och även för att hålla koll på högskolepolitiken. 
Novium utbildar tutorerna och ordnar även evenemang. Som medlem i 
Novium får du t.ex. billigare inträde på våra evenemang, studiekort och 
delta på tutorutbildningar.  
 

Om du ser oss på Campus kan du rycka oss i ärmen, kontakta oss på våra 
sociala medier, gå in till kansliet eller helt enkelt slå en signal om du 
funderar över något.  
 

Ses på Campus och lyckosparkar inför det nya kapitlet! 
                                                                          

   

TÄHTI-TUULIA TORENIUS 
Hej på er alla gulisar! 

Nu har äntligen ert första studieår börjat och vi vill önska er alla hjärtligt 
välkomna till Yrkeshögskolan Novia. 

Det är många studeranden som flyttat från olika städer till sina nya studieort 
och allt kan kännas nytt och spännande i början. Ni har även fått en hel del ny 
information angående era studier och det kan kännas att det är så många nya 

saker som man måste komma ihåg genast i början. Bland all nervositet och oro 
skall ni ändå komma ihåg att ni är inte ensamma och ni har valt en väldigt trygg 
skola. Här kommer ni få all stöd som behövs av våra lärare samt övrig personal 

och sedan har ni även era väntutorer som alltid finns där för er. 

Av väntutorerna får man alltid komma och fråga frågor angående studierna eller 
vad som helst annat. Man kan alltid fråga väntutorerna för att hålla sällskap 

eller till exempel gå och ta en kopp kaffe tillsammans. Vi kommer att göra vårt 
yttersta för att ni alla ska känna er bekväma och välkomna! Vi vill också 

uppmuntra er att ta vara på denna tiden när ni studerar, hitta nya vänskaper och 
göra det som ni brinner för. 

Vi önskar er varmt välkomna till Novia! 

 

RASMUS MATTUS 
 
 
                                                                                                                                                                      

Goddag goddag på alla er studerande, jag vill hälsa alla nya  
studeranden hjärtligt välkomna till fina Novia. De kommande studieåren kommer att 
vara bland de bästa åren i ert liv och det kommer vara något ni kan se tillbaka på efter 
flera år i arbetslivet.  
 
Studerandekåren på novia ser till att just du som studerar på Novia kommer att trivas 
och får alla möjligheter som erbjuds. Inom Novium finns flera erfarna typer som gärna 

hjälper till och svarar på frågor som ni ställer. Novium är verksam på alla campus och 
består av personal, en styrelse, fullmäktige, tutorer och en del utskott.  
 
Novium finns här för alla studerande och vi kommer att informera bl.a angående 

studerandehälsovård, studiestöd och lagändringar. Kom ihåg att njuta att studietiden 
och forma den enligt hur du vill ha den och ett stort lycka till! 

Vi träffas tå vi råkas!  

Styrelseordförande  

 

Fullmäktigeordförande  

Väntutor 



 
 
 
 
 

D E T H Ä R Ä R 
N O V I U M ! 

 

Novium är studerandekåren vid yrkeshögskolan Novia  

 

Novium representerar alla 

Novias studerande och utser 

studeranderepresentanter. Alla 

medlemmar som betalt sin 

medlemsavgift har rösträtt i 

kårvalet som ordnas i början av 

november varje år. I kårvalet 

utses ett fullmäktige som är 

studerandekårens högsta 

beslutande organ. Fullmäktige 

väljer i sin tur en styrelse för 

studerandekåren. Det är 

styrelsen som sköter den 

dagliga verksamheten i kåren 

tillsammans med personalen. 

Till stöd för arbetet finns 

kårkanslierna i Vasa, Åbo och 

Raseborg, där Noviums 

personal finns. Personalen 

består av en informations-, 

tutor-, intresse- och general-

sekreterare. Kontaktuppgifter till 

styrelse och personal hittar du 

på sista sidan i denna 

studielivsguide.  

NOVIUM HÅLLER 

DIG UPPDATERAD 

Studerandekåren håller dig 

uppdaterad med information 

som är av intresse för dig som 

studerande. Aktuell information 

hittar du på Tuudo, Noviums 

hemsida novium.fi och våra 

sociala medier. På hemsidan 

kan du beställa studiekort, läsa 

om kommande evenemang och 

hitta kontaktuppgifter till aktiva i   

kåren. 

Novium finns också på Facebook 

och Instagram. Novium skickar via 

Tuudo ut information till alla 

studerande om vad som är på 

gång den närmaste tiden.  

Skicka gärna e-post till info-

novium@novia.fi om du tycker att 

det är något som vi borde tipsa 

om.  

 

 NOVIUM FINNS TILL  

 FÖR DIG 

Novium bevakar dina intressen 

som studerande och ser till att din 

studiemiljö och studievardag är  så 

bra som möjlig. 

 

"Vi har koll på dina 
rättigheter så ta gärna 
kontakt om du 
har frågor gällande 
ditt studieliv" 
 

Vi jobbar proaktivt genom att lobba 

för studerandes bästa när beslut 

fattas, till exempel genom 

studeranderepresentanter i Novias 

beslutsfattande organ. Vi jobbar 

också reaktivt och hjälper till när 

problem uppstår – om studie-

poängen inte kommer in i tid eller 

om du känner dig felbehandlad. Vi 

jobbar både med utbildningsfrågor 

gällande studierna på Novia och 

nationellt, och med sociala frågor 

som studiestöd, boende, motion 

och hälsovård. 

 
 
 

http://www.novium.fi/
mailto:novium@novia.fi


TUTORERNA 

HJÄLPER DIG 

UNDER 

FÖRSTA 

STUDIEÅRET 

 
Du är inte ensam! Varje ny 

grupp av studerande får 

tutorer som ofta studerar på 

samma utbildningsprogram 

som du själv. Din tutor finns 

till för dig! Det finns inga 

frågor som är för dumma 

eller bekymmer som är för 

små, vänd dig till din tutor! 

 
 

I NT ERNA T IONELL 

TUTORER 

Tar hand om utbytesstuderande 

och internationella examens-

studerande genom att ordna 

träffar, roliga evenemang och 

visar hur saker och ting går till i 

Finland och i studiestaden. 

 

VÄNT U T ORER 
 

De guidar dig ditt första studieår vid 

Yrkeshögskolan Novia. 

Väntutorerna visar dig campus och 

studieorten, ordnar aktiviteter för 

dig och dina nya med studerande, 

berättar om viktiga saker som 

studiestöd, hälsa,  fritid, 

studerandeföreningar och hur 

studierna på en yrkeshögskola går 

till. Tutorns viktigaste uppgift är att 

få dig att trivas med ditt nya liv – 

studielivet. Den första veckan är 

hektisk med mycket ny information. 

Men lugn, din tutor finns med dig. 

 

Under första veckan ordnas 

vanligtvis ett BTS-party av Novium 

och studerandeföreningarna. Ett 

perfekt tillfälle att lära känna andra 

studerande vid Novia! Tyvärr utgår 

festen i år på grund av corona men 

förhoppningsvis kan vi ordna andra 

evenemang lite senare under året. 

 

Novium utbildar förutom väntutorer   

även PR-tutorer, internationella 

tutorer och studietutorer 

 
 

STUDI ET UT OR 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som studietutor har man 

regelbunden kontakt med läraren 

för den kurs man vill hålla 

studiecirklar i. Med hjälp av 

läraren kan man strukturera upp 

sina studiecirklar och få hjälp 

med material. Som studietutor   är 

man alltså inte ensam – hjälp 

och bollplank finns att få! 

 

Varje april samlas de blivande 

studietutorerna för utbildning. 

Kom med du också och hjälp 

dina studiekompisar med den 

kurs/det ämne som du känner 

att du har lätt i! 

 
 

PR TUTOR 

 
En PR-tutor är en levande 

marknadsföringspelare för 

 Studietutorer är hjälpande händer  

i kurser som kan vara otydliga och 

rent ut sagt svåra. Med en 

hjälpande hand betyder det att 

vara  duktig på att förklara, att 

kunna tänka på nya sätt eller viljan 

att lära ut sina egna knep som 

hjälper inlärningen. Det betyder 

alltså inte att studerande som 

söker sig till studietutor-

verksamheten behöver vara en 

extra lärare eller nästa Albert 

Einstein. 

 

En sjukskötarstuderande som är 

en hejare på matematik kanske 

kan ge sina studiekompisar en 

hjälpande hand inom 

läkemedelsräkningen. Eller en 

studerande som är bra på att 

strukturera upp sina självstudier 

och känner att denna vill att andra 

ska få sina studier att löpa på bra.! 

Yrkeshögskolan Novia. De åker 
på mässor och besöker 

gymnasium  och yrkesskolor så 

att de som ska söka sig vidare 

vet vad deras möjligheter är. 

 

Uppdragen är runtom i  Finland så 

PR-tutorerna får upptäcka nya 

orter. Att resa är dock inte ett 

måste, man kan även ta besöken 

på ”hemmaplan”. 

 

Novias PR-tutorer får lön för sina 

uppdrag och på samma gång 

även    studiepoäng. PR-tutorerna 

får även lära sig att hålla 

presentationer samt att prata 

inför större grupper! Nya 

kompisar får man även på köpet 

när man i de allra flesta fall har 

med sig en PR-tutorkollega på 

uppdragen. 

 
. 

 



M E D L E M S F Ö R M Å N E R 
 
 
 

GRATIS STUDIEKORT 
 

Som medlemsförmån i Novium får du ett studiekort, AMK-kort, som ger dig rabatter med bl.a. VR och 

Matkahoulto samt FPA's måltidsrabatter och utöver det en del andra förmåner i olika butiker och cafeer. Läs mer 

om medlemskapet och studiekortet på www.novium.fi 

 
 

T R A K A S S E R I O M B U D 
 

Om du någon gång känner dig orättvist behandlad, diskriminerad eller olämpligt kritiserad, ta kontakt med 

studerandekårens trakasseriombud genom att mejla till hej@novia.fi. Som trakasseriombud fungerar Noviums 

intressebevakningssekreterare Mikaela Lindeman som är sakkunnig och har tystnadsplikt. Tveka inte att ta 

kontakt. 

 

 

MÖJLIGHET ATT BLI TUTOR 

Som Noviummedlem får du anmäla ditt intresse till att bli tutor och gå tutorutbildningar som Novium ordnar. Ett 

utmärkt sätt att få nya vänner men även stödja nya studerande och se till att de får en fin studiestart. 

 
 

BILLIGARE DELTAGANDE 

När Novium ordnar olika evenemang, t.ex. BTS-partyt eller årsfest, får Noviummedlemmarna billligare inträde. 

 
 

INTERNATIONELLA NOVIUM 

Förutom de internationella tutorerna som guidar utländska studerande och försöker få dem att trivas, så 

förverkligas en stor del av Noviums internationella verksamhet via det internationella utskottet. Utskottet är en 

samling internationella tutorer och studerande som vill vara med och arbeta för internationella studerandes 

intressen. Dessutom arbetar utskottet för att underlätta för finländska studerande i samband med utlandsstudier, 

samt att uppmuntra studerande att åka på utbyten. 

 
 

RÖSTA OCH STÄLLA UPP I KÅRVALET 

För att få rösta i kårvalet och påverka Noviums verksamhet och riktning måste du vara medlem i Novium. 

Medlemskapet innebär även att du själv kan ställa upp i kårfullmäktigevalet eller söka till styrelsen. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

www.novium.fi
http://novium.fi/sv/medlemskap_studiekort
mailto:hej@novia.fi.
http://novium.fi/sv/medlemskap_studiekort
http://novium.fi/sv/medlemskap_studiekort
http://novium.fi/sv/medlemskap_studiekort
http://novium.fi/sv/medlemskap_studiekort
http://novium.fi/sv/medlemskap_studiekort
http://novium.fi/sv/medlemskap_studiekort
http://novium.fi/sv/medlemskap_studiekort
http://novium.fi/sv/medlemskap_studiekort
http://novium.fi/sv/medlemskap_studiekort
http://novium.fi/sv/medlemskap_studiekort
http://novium.fi/sv/medlemskap_studiekort
http://novium.fi/sv/medlemskap_studiekort
http://novium.fi/sv/medlemskap_studiekort
http://novium.fi/sv/medlemskap_studiekort
http://novium.fi/sv/medlemskap_studiekort


B E S T Ä L L S T U D I E K O R T E T  
 

 

Som studerande kan du ta del av flera fina förmåner när du är medlem i Novias Studerandekår, Novium. Bland 

annat kan du som medlem i Novium beställa ett gratis studiekort, som berättigar till billigare tåg - och 

bussbiljetter med VR och Makahuolto samt Kelas måltidsstöd. Med studiekortet får du också billigare 

deltagande i olika evenemang och andra förmåner. Studiekortet kan dock endast beställas om man är 

examensstuderande vid Novia. Så ni som studerar via Öppna Yrkeshögskolan, ta kontakt med oss via mejl eller 

telefon så hjälper vi er vidare. 

 

 

Medlemsavgiften är 
 

7€ för en termin 

10€ för ett läsår 

 

 

DU REGISTRERAR DIG HÄR! 

Nedan hittar du en guide för hur du ska gå till väga när du blir medlem och skaffar ditt studiekort. Observera att du 

först kan beställa ditt studiekort efter att du har registrerat dig. Hämta ut studiekortet på något av våra kanslier och 

använd det sedan när du tar del av rabatter på t.ex. tåg och bussresor. 

 
 

 
 

https://www.novium.fi/bli-medlem
http://novium.fi/sv/medlemskap_studiekort
http://novium.fi/sv/medlemskap_studiekort
http://novium.fi/sv/medlemskap_studiekort
http://novium.fi/sv/medlemskap_studiekort
http://novium.fi/sv/medlemskap_studiekort
http://novium.fi/sv/medlemskap_studiekort
http://novium.fi/sv/medlemskap_studiekort
http://novium.fi/sv/medlemskap_studiekort
https://network.novia.fi/memberships
http://novium.fi/sv/medlemskap_studiekort
https://www.novium.fi/kanslier
https://www.novium.fi/bli-medlem


S T U D E R A N D E M O T I O N 
 
 
Som Noviastuderande får man delta i allt som ÅA-motion ordnar 

till samma årsavgift som ÅA-studerande. ÅA-motion finns i Vasa 

och Åbo. Det ordnas alltifrån innebandy, ishockey, fotsal och 

Karate till zumba, dans och yoga. Kolla också med lokala 

idrottsföreningar eller studerandeföreningarna vad de erbjuder för 

motionsmöjligheter på din ort. 

 

VASA 

Info om motionsutbud och  

kontaktuppgifter hittar du här 
 

 

 

 

 

S Å  S Å K A N D U D E L T A I S T U D E R A N D E K Å R E N  

 Tveka inte att ta kontakt med Noviums styrelse och personal om stort och smått.  

  De finns till för dig! Studerandekåren är inget utan dig som medlem. 

 
 

RÖSTA I KÅRVALET 

Gör din och andra studerandes röst hörd – rösta i kårvalet! Kårvalet ordnas varje år i november då fullmäktige (15 

ledamöter) väljs. Förutom att göra din röst hörd kan du även kandidera till olika poster . Om du vill kandidera, skicka 

mejl till novium@novia.fi. Skriv ”Kandidat” i meddelandefältet, så kontaktar vi dig! 

 

 

DELTA I UTSKOTTSVERKSAMHETEN 

Internationella utskottet, PR-utskottet, socialpolitiska- och högskolepolitiskautskottet, tutorutskottet, 

finansutskottet, och kulturutskottet har till uppgift att fixa olika saker tillsammans med styrelsens medlemmar. Där 

kan du påverka och arbeta med frågor som intresserar just dig. Vill du delta i något av utskotten, skicka mejl till 

novium@novia.fi. Skriv ”utskottsintresserad” i meddelandefältet så kontaktar vi dig. 

 

 

BLI TUTOR 

Vill du lära känna nya människor, öva dina språkkunskaper och samtidigt få studiepoäng? Bli tutor! Information om 

de olika tutorsutbildningarna kommer till din inkorg när utbildningen närmar sig. Du kan också kontakta 

tutorsekreterare Julia Mård på julia.mard@novia.fi 

 
 

BLI STUDERANDEREPRESENTANT  

Påverka Novia genom att bli studeranderepresentant i någon av Novias organ eller arbetsgrupper. Anmäl ditt 

intresse då Novium söker studeranderepresentanter, så kan du få vara med och påverka i t.ex. din enhets 

ledningsgrupp. Nya uppdrag annonseras ut löpande under året i Noviums infom ejl och/eller på www.novium.fi 

 

 
 

ÅBO 

Webbsidan för gemensam 

högskolemotion i Åbo är 

cam pussport.fi  

 

http://www.abo.fi/student/motionjstad
http://www.abo.fi/student/motionjstad
http://www.abo.fi/student/motionjstad
http://www.abo.fi/student/motionjstad
http://www.abo.fi/student/motionjstad
http://www.abo.fi/student/motionjstad
https://blogs2.abo.fi/aausportsvasa/aau-sports-formaner/
https://blogs2.abo.fi/aausportsvasa/aau-sports-formaner/
mailto:novium@novia.fi?subject=Kandidat
mailto:novium@novia.fi?subject=Utskottsintresserad
mailto:julia.mard@novia.fi?subject=Fråga%20om%20att%20bli%20tutor
http://www.novium.fi/
https://www.campussport.fi/sv/
https://www.campussport.fi/sv/


N O V I U M P R O D U K T E R 
 
 
 
 

 

 
 
 

Novium säljer sina produkter på kanslierna i Vasa, Åbo och Raseborg. I sortimentet hittar du halarmärken, 

kårband, sångböcker och annat smått och gott. Kika in i kanslierna för lite shopping om du är nyfiken! 

 
 
 
 

T U U D O A P P E N 
 
 
 

I Tuudo Appen hittar du all information du behöver under studieåret. Här ser du ditt schema, ditt 

elektroniska studiekort, kartor över skolområdet och lunchlistor. Dessutom skickar både Novia och Novium 

ut information och nyheter om sådant du inte vill missa, t.ex. olika evenemang, tävlingar och utlysningar. 

 
Novium har även en helt egen sektion i Tuudo appen där du enkelt kan ta del av det viktigaste gällande 

Novium, som till exempel kontaktuppgifter, kansliernas öppettider och aktuella evenemang. 

 
Du laddar ned Tuudo Appen till din telefon och loggar in med dina inloggningsuppgifter du fått av 

skolan. Det vill säga samma inloggning som du använder när du loggar in på skolans datorer. Om du 

stöter på problem eller har frågor om  appen , är det bara att kontakta oss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.abo.fi/student/motionjstad
http://www.abo.fi/student/motionjstad
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S T U D E R A N D E H Ä L S O V Å R D 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOM IHÅG ATT 
BETALA 
HÄLSOVÅRDS-
AVGIFTEN! 

Observera att alla studerande 

som tar en yrkeshögskole-

examen eller högre yrkeshög-

skoleexamen måste betala 

SHVS hälsovårdsavgift. Du får 

ingen faktura utan avgiften ska 

betalas på eget initiativ via 

FPA. Den betalas två gånger 

per år och beloppet fastställs 

årligen. För 2021 är beloppet 

för hälsovårdsavgiften 35,80 

euro per termin. 

 

Läs mera på FPA: 

Så här betalar du 

hälsovårdsavgiften  

 

 

 
 

Från och med den 1.1.2021 

omfattas yrkeshögskolestuderande 

av Studenternas hälsovårds-

stiftelse (SHVS). SHVS ordnar 

hälso- och sjukvårdstjänster för 

studerande för att bl.a. främja 

studieförmågan och studerandes 

fysiska och psykiska hälsa.  

 

SHVS erbjuder bl.a. tjänster inom 

sexuell hälsa, psykisk hälsa, allmän 

vård, fysioterapi och mun- och 

tandvård. Första året kommer du 

a tt göra en hälsoenkät och om 

behov finns kallas du sedan till en 

hälso- eller tandkontroll. 

 

Om du behöver vård ringer du till 

SHVS riksomfattande service-

nummer eller chattar med deras 

vårdpersonal via Selfchatten. De 

kommer att bedöma ditt behov av 

vård och hjälpa dig vidare.  

 

Allmän och mental hälsa 

Tele: 046 710 1073 

 

Mun- och tandhälsa 

Tele: 046 710 1085 

 

Selfchatten 

yths.fi/sv 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYYTI  

Har du svårt att stiga upp när det är 

mörkt ute? Har ditt examensarbete 

kört fast? Eller har du just flyttat 

ihop med din partner och försöker 

få vardagen att löpa? 

 
Föreningen Nyyti rf upprätthåller en 

stödcentral för studerande och har 

massor av bra material och tips 

kring vardagliga problem.  

Läs mera på nyyti.fi/sv/

  

 

  
 

 

  

 
 
 
 

 

Observera att internationella studerande och studerande via 

Öppna Yrkeshögskolan inte omfattas av SHVS-tjänster och 

därmed inte heller ska betala hälsovårdsavgiften.  
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S T U D I E T I D E N Ä R F U L L P R O P P A D 

M E D R O L I G A E V E N E M A N G O C H 

A K T I V I T E T E R 
 
 
 

 

 
 

  BTS-PARTY 

Fest på en nattklubb där alla nya 

och gamla studerande möts och 

har roligt tillsammans. Perfekt 

tillfälle att lära  känna en massa 

nya människor. 

UTBILDNINGAR 

Du kan utbilda dig till att bli tutor. 

Välj   mellan att bli internationell-, 

vän-, studie-, eller PR-tutor! 

Dessutom ordnas en styrelse-

utbildning för de som är aktiva 

inom de olika studerande-

föreningarna. 

 

KÅRVAL 
Dagen då framtiden bestäms för 

studerande på Novia. Är du 

medlem i Novium kan du rösta 

eller  ställa upp i valet! 
 

  NOVIUMS ÅRSFEST 

Noviums årsfest firas med 

frack/mörk kostym och 

långklänning. Dessutom serveras 

en   trerättersmiddag. Efter 

middagen ordnas dans och 

efterfest. Dagen efter är det dags 

för sillis. Alla  är välkomna! 

 
 
 
 

    FASTLASKIAINEN 

En stor pulkatävling som ser 

lite  varierande ut på de 

olika studieorterna. 

Huvudsaken är att ha roligt i 

pulkabacken! 

 

 
     VAPPEN 

Då har alla studerande sin studentmössa 

på och samlas för att fira in våren. 

Traditionerna ser olika ut  på de olika 

studieorterna. Men sång, mösspåläggning, 

skumpa och picknick hör till det vanliga. 

Festen fortsätter 1 maj. 

 

 
    PAMPASVECKAN 

Pampasveckan firas i Vasa. 

Under veckans gång ordnas en 

massa olika evenemang som t.ex. 

SYH-Fiilis race. På fredagen är det 

Pampas nationaldag där det 

ordnas olympiad och på kvällen 

en fest som du kan delta i om du 

har biljett. Dagen efter ordnas den 

legendariska  sillisen som ingen 

bör missa! 

 

 
 
 
 
 
 

       KANSLIKAFFE 
Kanslikaffe ordnas cirka en gång i 

månaden i Noviums kanslier. Det 

bjuds på kaffe, te och något smått  

tilltugg och alla är välkomna! Håll 

ögonen öppna för när nästa 

kanslikaffe är och häng med! 

 
Delta också gärna på al la andra ev enemang som dy ker upp under året ,  t .ex . gul isintagningen,  ol ika s itzar 
och kans liglöggen. Men kom  ihåg at t  föl ja coronarestrikt ionerna oc h rekom m endat ionerna på din ort !  

 

 



 
 
 
 

 

O R G A N I S A T I O N E N N O V I U M 

 
KÅRVAL OCH FULLMÄKTIGE 

 
Alla som är medlem i Novium har möjlighet att både ställa upp samt rösta i 

kårvalet. Kårvalet ordnas varje år i november och då väljs studerandekåren 

Noviums fullmäktige inför kommande år. Fullmäktige är Noviums högsta 

beslutande organ och har 15 platser. Det är fullmäktige som utser styrelsen för 

Novium, samt tar beslut om verksamhetsplanen och budgeten. 

 

STYRELSE 
 

Styrelsen ansvarar för studerandekårens dagliga verksamhet. Alla som sitter i 

styrelsen har ett eget ansvarsområde och styrelsens arbete leds av styrelsens 

ordförande. Styrelsen ser till att verksamhetsplanen förverkligas. 

 
 

VALFÖRENING  

Alla som kandiderar i kårvalet måste tillhöra en valförening (en grupp av 

kandidater som vill driva gemensamma frågor). Valföreningen behöver inte vara en 

registrerad förening, utan det räcker att man fyller i blanketten för bildandet av 

valförening och samlar så många medlemmars namnteckningar som behövs för 

att bilda valföreningen. För att en  person ska kunna skriva under bildandet av en 

valförening krävs att personen är medlem i Novium, och att personen endast skriver 

under en valförenings bilande per år. Alla valföreningar bildas skilt för varje år. Två 

eller flera valföreningar kan tillsammans bilda ett valförbund. 

 

CENTRALVALNÄMND 
 

Noviums centralvalnämnd utlyser kårval och ser till att det finns information, 

anmälningsblanketter och att valet genomförs enligt konstens alla regler. 

 

UTSKOTT 
 

Styrelsen tillsätter utskott enligt behov för att engagera studerande i planeringen 

och genomförandet av de olika verksamhetsområdena. Utskotten leds alltid av 

en styrelsemedlem. Just nu finns sex olika utskott: Tutorutskottet, PR-utskottet, 

Finansutskottet, Internationella utskottet, Högskole- och socialpolitiska utskottet, 

och Kulturutskottet. 

 

KOMMITTÉER  

Det finns två kommittéer vid Novium. Förtjänstteckenkommittéen som utses av 

fullmäktige och bereder tilldelning av Noviums förtjänsttecken. 

Årsfestkommittéen som planerar och genomför Noviums årsfest. Styrelsens 

kulturansvarig är ordförande för kommittéen.    

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S T U D E R A N D E F Ö R E N I N G A R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förutom studerandekåren finns även lokala studerandeföreningar (se nästa sida). De 

ordnar sitzar och andra tillställningar där studerande kan ha roligt tillsammans. Flera 

föreningar har egna klubblokaler eller kanslier. Studerandeföreningarna ordnar 

gulisintagningar för nya studerande på hösten samt ordnar halare och halarmärken. Tips är 

a tt söka upp din studerandeförening när du börjar studera – du kommer få vänner för livet! 

 

Sitz 
På sitzar sitter man vid långa bord och sjunger snapsvisor, skålar, och kanske leker någon 

rolig studentikos lek. Sitzar ordnas vanligen i studerandeföreningarnas egna utrymmen eller 

på någon krog. Priset brukar vara lågt. Klädseln på sitzar är alltid halare om inte annat 

meddelas. För första årets studerande ordnas på hösten en ”Lär dig sitza”-sitz (även kallad 

Intrositz) där erfarna sitzare vägleder de nya studerande. 

Årsfest 
 

Årsfester är av finare karaktär där klädseln för herrar är mörk kostym eller frack och för 

damer balklänning. Årsfesten kan jämföras med en födelsedag, alltså en fest till studerande-

kårens/studerandeföreningens ära. Festen börjar med en solennakt, där de gästande kårerna 

och föreningarna framför hyllningar och överräcker presenterna som oftast är inspirerade av 

åldern som kåren/föreningen fyller. Dessa tillställningar är lite dyrare, men det är garanterat 

värt det! Middagen består av tre rätter med tillhörande snapsvisor och tal. Efter middagen är 

det dans som gäller och efterfest ”nachspiel” halva natten. Dagen efter är det ”silliz” 

(sillfrukost) som gäller. Där är klädseln halare. 

Halare 

Alla högskolor och kårer/föreningar har sin egen halarfärg. Halaren skaffas genom  

studerandeföreningarna. Halaren pryds sedan med tygmärken, så kallade halarmärken    

som man får i samband med sitzar och olika evenemang man deltar i. 

 
 

 



 

S T U D E R A N D E F Ö R E N I N G A R V I D N O V I A 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EKA 

EKA är en studerandeförening vid 
Campus Raseborg och håller till i 
Kårken. Kontaktuppgifter till EKA 
finns på novium.fi   

 

 
ENÅ 
Elevföreningen vid Navigations-
skolan i Åbo (ENÅ). De  ordnar olika 
evenemang som sportstunder, 
fester, bastukvällar tillsammans 
med övriga linjer på Åbo Akademi 
och Novia. ena.com 

 

ÅKA 
ÅKA är föreningen för studerande 
vid Åbo-enheten. De finns till för att 
göra studerandes  studietid så rolig 
som möjligt genom olika 
evenemang     både för medlemmar, 
andra studerande och alumner. 
Halaren är rosa. 
abokaravdelning.com 
  
 
 

FILICIA R. F. 
Studentföreningen Filicia r.f. är en 
förening med anor från 1974. De 
finns till för att ingenjörs- och 
företagsekonomistuderanden på 
Wolffskavägen ska ha ett så 
trivsamt studieliv som möjligt. De är 
roliga att vara med, tro inte på det 
som ryktas om ingenjörer. Halaren 
är gul (förväxlas ej med ekonomi-
studerande i Åbo). filicia.novia.fi 
 

SPIRITUS FORSTIS 

Spiritus Forstis är föreningen för de 
som studerar till skogsbruks-
ingenjörer på Campus  Raseborg. 
Kontaktuppgifter finns på novium.fi 
 
 

N. U. D R. F. 

N.U.D rf är studerandeföreningen 
som finns till för studeranden på 
campus Aleré i Vasa. Första 
torsdagen i månaden efter att 
studiestödet kommit ordnar de 
traditionellt ett halarkalas med 
något tema. Du kan även beställa en 
egen studerandehalare. nudrf.com 

 

SKUFFIS 

Skuffis elevkår grundades redan år 
1916 och är agrologstuderandenas 
ämnesförening. De finns till för att 
skapa bättre gemenskap mellan 
studerandena, ordna fester och 
evenemang. Skuffis har en 
Skuffishörna i skolan. 
novium.fi/skuffis 

 

SKRUVSTER 
Skruvster är studerandeföreningen 
för alla Novia studerande i 
Jakobstad. De strävar till att göra 
studielivet så roligt och bra som 
möjligt genom att ordna evenemang 
och hålla kontakten med andra 
föreningar, samt genom lokal 
intressebevakning. Ser ni en ljusblå 
halare ser ni en Skruvstermedlem! 
novium.fi/skruvster 
 

 

VITA HJÄLMEN 
Vita Hjälmen är studerande-
föreningen för alla byggstuderande 
på campus Raseborg. Du kan nå 
dem via vitahjalmen@novia.fi 

 

WASA SVENSKA 

TRADENOMFÖRENING  

Wasa svenska tradenomförening 
(W.s.T.F) är en nystartad 
ämnesförening för Novias 
tradenomstuderande i Vasa. De 
skapar bättre gemenskap mellan 
tradenomer genom olika 
evenemang. novium.fi/wstf 
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K O N T A K T U P P G I F T E R 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

STYRELSEO RDF ÖR A NDE 

Wilma Westerlund 

+358 44 0567474  

so-novium@novia.fi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENERALSKRE TER ARE 

Joanna Forss 

+358 50 527 2284 

joanna.forss@novia.fi 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIO NS - 
SEKRETERARE 

Petra Mattsson 

+358 44 762 3690 

petra.mattsson@novia.fi 

 
 

  
VI FINNS HÄR!  

Vasa 

Wolffskavägen 33  

65200 Vasa 

 

 

 

 

Följ oss på våra sociala medier! 

  
 

 

TUTORSEKRE TE RAR E 

Julia Mård 

+358 50 527 2355 

julia.mard@novia.fi 

 

INTRESSE BEV AK NI NG S - 
SEKRETERARE 

Mikaela Lindeman  

+358 44 780 5092 

mikaela.lindeman@novia.fi 

 

Raseborg   Åbo 

Raseborgsvägen 9  Henriksgatan 7 

10600 Ekenäs   20500 Åbo 
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