


ASK verksamhet

Som man ofta säger är studietiden den bästa 
tiden i livet. Då skapar man vänskaper,
förhållanden och upplevelser som varar långt 
efter studierna är över. Genom att
delta i studerandeverksamheten har du en 
unik möjlighet att skapa kontakter, inte
bara bland studerande från olika linjer i Arca-
da, men även över hela landet och runt
världen. Som studerandekår erbjuder ASK dig 
en möjlighet att vara med i ett gäng
taggade unga som vill delta, påverka och ha 
roligt tillsammans. Ingen skillnad varifrån
du är eller hur du tänker har vi en plats för 
dig!
 
ASK är din röst inom Arcada. Som medlem i 
ASK har du en möjlighet att påverka dina
och dina kompisars studier och vardag. ASK 
deltar aktivt i diskussioner gällande allt
från undervisningens kvalitet och planering till 
hur studiestödet fungerar eller
hurdana motionsmöjligheter erbjuds till stud-
erande.
 
ASK är medlem i Finlands studerandekårers 
förbund – SAMOK som representerar
alla yrkeshögskolestuderande i Finland. Via 
SAMOK är ASK medlem i Studerandenas
Idrottsförbund (OLL) som driver studerandes 
intressen inom området för motion och
idrott. ASK är även medlem i Svenska Stud-
erandes Intresseförening (SSI) som ger ut
studentbladet, nordens äldsta studenttidning.
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ASK Group mässan

ASKs årliga ASK Group mässan är tyvärr 
inställd för hösten! Mässan erbjuder 
vanligtvis  studerande och organisa-
tioner en möjlighet att träffas. Nu kan 
du istället och bekanta dig med olika or-
ganisationer och föreningar som stöder 
dina studier i denna broschyr. 

ASK Group fair 

ASK’s annual ASK Group fair is postponed! 
The fair usually offers students and   
organizations an opportunity to meet. 
Now you can familiarize  yourself with 
various organizations and associations 
that support  your studies through this 
brochure.
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Följande organisationer 
visade intresse för  
ASK Group 2020

The following organizations 
showed interest in  

ASK Group 2020 

Arcada Entrepreneurship Society

Commedia rf

DIFF-Ingenjörerna i Finland

Etelän-SYLI ry

Fackförbundet Pro

Fatgillet rf

Finlands studerandekårers förbund – 
SAMOK

Finlands svenska Marthaförbund

Handel och Service  
studerandeförening-HanSe SF rf

Helsingfors Svenska 
Studentmission r.f. HSSM

Helsingfors Unga Gröna

HoSK r.f.

Kult rf



Luckan Integration

Luckan Unginfo

Nylands Nation

Nyyti ry

SAMS-Samarbetsförbundet kring 
funktionshinder

Sjuksköterskeföreningen i Finland rf

Stationens Barn rf

Suomen Fysioterapeutit - Finlands 
Fysioterapeuter

Studerandenas
Idrottsförbund rf (OLL)

Svensk Ungdom 

Sveps ungdomsverkstad

Tekniska Läroverkets 
Kamratförbund r.f.

Vasa Nation

Vänsterunga

Åländska Studentföreningen i 
Helsingfors 

Östra Finlands Nation
 



Arcada Entrepreneurship 
Society

Arcada Entrepreneurship Society (AES) 
is a student driven association at the 
Arcada UAS in Helsinki, Finland. Our aim 
is to promote entrepreneurship among 
the students at Arcada.

Facebook: arcadaes 
Instagram: arcadaes 

Twitter: ArcadaES

https://www.facebook.com/arcadaes/
https://www.instagram.com/arcadaes/
https://twitter.com/ArcadaES


Commedia rf

Specialföreningen för film- & media-
studerande vid Yrkeshögskolan Arcada.

Facebook: commediarf
Instagram: commediarf

https://facebook.com/commediarf
https://www.instagram.com/commediarf


DIFF-Ingenjörerna i Finland

DIFF är din kontakt i karriärens olika 
skeden! 
Vi erbjuder stöd och råd för ingenjörer 
från studietiden till pensionsåldern, ett 
brett kontaktnätverk och mångsidiga 
möjligheter till professionell utveckling.
Mera information: diff.fi/medlemskap/
studerande/
 
DIFF – Ingenjörerna i Finland rf was  
founded in 1936 and has today about 
3100 engineer members of which 
over 700 engineering students. DIFF 
is a member of Akava and is its only  
Swedish speaking affiliate.

www.diff.fi
Facebook: ingenjorerna 

Instagram: diff_ingenjorerna

http://diff.fi/medlemskap/studerande/
http://diff.fi/medlemskap/studerande/
http://www.diff.fi
www.facebook.com/ingenjorerna
www.instagram.com/diff_ingenjorerna/


Etelän-SYLI ry

Vi är en förening som erbjuder olika slags 
kamratstöd och rådgivning för ätstörn-
ingspatienter och deras närstående. 
Föreningens hemort är Helsingfors och 
verksamhetsområdet är södra Finland. 
Vi är politiskt och religiöst obundna.

Etelän-SYLI ry is an association working 
in the Helsinki and Uusimaa area. We 
offer information, guidance and peer 
support for people with eating disor-
ders and their loved ones.

www.etelansyli.fi
Facebook: etelansyli 
Instagram: etelansyli 

Twitter: etelansyli

https://etelansyli.fi/
https://www.facebook.com/etelansyli/
https://www.instagram.com/etelansyli/
https://twitter.com/etelansyli/


 
Fackförbundet Pro

Pro – ett av de största fackförbunden 
i Finland. Fackförbundet Pros medlem-
mar är utbildade proffs, sakkunniga och 
chefer oberoende av bransch.
Fackförbundet Pro är Tjänstemannacen-
tralorganisationen STTK:s medlemsför-
bund.

Pro – one of the largest trade unions in 
Finland. Trade Union Pro promotes the 
interests of trained professionals, ex-
perts and managerial staff in both pri-
vate and public sector. It is the largest 
member union of the Finnish Confeder-
ation of Professionals STTK.

proliitto.fi
Facebook: ammattiliittopro 

Instagram: proliitto 
Twitter: Proliitto

https://www.proliitto.fi/
https://www.facebook.com/ammattiliittopro
https://www.instagram.com/proliitto/
https://twitter.com/Proliitto


Fatgillet rf

Vi är en förening för alumner och gam-
yler från Arcada och Novia. Vi ord-
nar evenemang som t.ex. sitzar och 
årsfest för alumner men såklart är 
även gulisar och andra studerande  
välkomna med!
 

Facebook: fatgillet 
Instagram: fatgillet

https://www.facebook.com/fatgillet/
https://www.instagram.com/fatgillet/


Finlands studerandekårers 
förbund – SAMOK

Vi bevakar alla 140 000 yrkeshögskole-
studerandes intressen. Vi stöder stud-
erandekårerna så att de kan bevaka 
studerandenas intressen vid den egna 
yrkeshögskolan.

SAMOK transforms the views of 140 
000 students in Universities of Applied 
Science into politics and influences deci-
sion-making in benefit for UAS students 
in Finland.

www.samok.fi
Facebook: SAMOK.FIN 
Instagram: samok_fin
Twitter: SAMOK_FIN

http://www.samok.fi
https://www.facebook.com/SAMOK.FIN
https://www.instagram.com/samok_fin/
https://twitter.com/SAMOK_FIN


Finlands svenska
Marthaförbund

Marthaförbundet jobbar för en håll-
bar vardag, en vardag i taget. Vi jobbar 
med frågor inom hushåll, ekologi och 
ekonomi. Inom En euro i taget sprider vi 
kunskap om privatekonomi. Du kan skri-
va till oss på WhatsApp (04449190210) 
eller på ekonomi@martha.fi om du vill 
diskutera kring ärenden som berör din 
privatekonomi. Det kan gälla skulder, 
sparande, ekonomiska prioritering eller 
allmän oro över sin ekonomi. Vi tror på 
att man kan förbättra sin ekonomi en 
euro i taget.

www.martha.fi
Facebook:  
marthaforbundet
Instagram:  
marthaforbundet
Twitter:  
marthaforbundet

www.martha.fi
https://www.facebook.com/marthaforbundet
http://instagram.com/marthaforbundet
http://twitter.com/marthaforbundet


Handel och Service  
studerandeförening 

HanSe SF rf

Handel och Service studerandeförening 
(HanSe Sf) är specialföreningen för alla 
studeranden inom Företagsekonomi 
 och International Business vid Arcada i 
Helsingfors. HanSe ordnar olika evene-
mang som sitzar, chillkvällar och rekry-
teringskvällar med företag samt andra 
evenemang. Vissa av våra evenemang 
är exklusive för våra medlemmar, an-
dra kan du som medlem delta på till 
nedsatt pris. #RAJRAJ

hansesf.net
Facebook: HanseSF
Instagram: hansesf

STUDERANDEFÖRENIN
G

https://hansesf.net/
https://www.facebook.com/HanseSF/
https://www.instagram.com/hansesf/


Helsingfors Svenska 
Studentmission r.f.

Söker du efter gemenskap? Har du 
funderat på vad livet egentligen han-
dlar om? Vill du vara med och förän-
dra världen till det bättre? I så fall är 
HSSM-gemenskapen något för dig. 
Vi är ett härligt gäng kristna studerande 
som tror att Jesus förändrar världen. 
HSSM är en aktiv studentförening som 
samlas regelbundet i hemmen och på 
Cor-huset, på Unisport och på många 
fler ställen.   

www.studentmissionen.fi
Facebook: helsingforsstudmiss

https://studentmissionen.fi/
https://www.facebook.com/helsingforsstudmiss/


Helsingfors Unga Gröna / The 
Young Greens of Helsinki

Helsingfors Unga Gröna vill ha en ren 
natur, demokrati och frihet. Därför gör 
vi högljudd och synligt politik både på 
gator och i maktens korridorer. 

Helsingin Vihreät Nuoret (The Young 
Greens of Helsinki), or Nuhevi by short, 
is a political youth organization based 
in Helsinki. We work to save the envi-
ronment, make the world a more equal 
place and to enhance youth participa-
tion in society. 

Facebook: helsinginvihreatnuoret
Instagram: nuhevi 
Twitter: Nuhevi_ry

https://www.facebook.com/helsinginvihreatnuoret
https://www.instagram.com/nuhevi/
https://twitter.com/Nuhevi_ry


HoSK r.f.

HoSK r.f. är studerandeföreningen för 
Institutionen för vård & Institutionen 
för hälsa och välfärd vid Arcada. HoSK 
r.f. stöder sina medlemmars intressen 
och informerar regelbundet om aktuel-
la ärenden som gäller både vårdbran-
schen och studeranden i allmänhet. 
HoSK ordnar också aktivt evenemang 
som sitzar, fester, medlemskvällar samt 
olika utbildningar.

Du hittar oss på www.hosk.fi, eller på 
våra sociala medier. Det är lätt att kon-
takta oss ifall du har några frågor - vi 
hjälper dig gärna!

www.hosk.fi
Facebook: hoskrf 
Instagram: hoskrf

http://www.hosk.fi
https://www.facebook.com/hoskrf
https://www.instagram.com/hoskrf/


Kult rf

Kult r.f. är specialföreningen för kultur-
producentstudenter i Arcada. Vi bevakar 
våra medlemmars intressen genom att 
arrangera evenemang och kulturbesök 
samt ger stöd i studier och arbetsliv. Oss 
känner du igen från våra turkosa halare.

Facebook: Kultrf 
Instragram: kultrf

http://www.facebook.com/Kultrf
http://www.instagram.com/kultrf


Luckan Integration

We offer individual guidance, mentor-
ship programmes, workshops and so-
cial gatherings. We also offer informa-
tion and guidance about integrating in 
Swedish.

integration.luckan.fi
Facebook: LuckanIntegration  

Instragram: luckanhel 

https://integration.luckan.fi/
https://www.facebook.com/LuckanIntegration
http://instagram.com/luckanhel


Luckan Unginfo

Luckan UngInfo erbjuder information, 
vägledning och evenemang för dig i ål-
dern 13–29 år. På stödchatten Ärligt ta-
lat (arligttalat.fi) kan du prata med pro-
fessionella handledare och psykolog. På 
Våga fråga (www.decibel.fi/vaga-fra-
ga) kan du ställa frågor anonymt om 
allt från arbete och studier till psykiskt 
och fysiskt välmående. Luckan erbjud-
er även kostnadsfri handledning i frågor 
som gäller studier, arbete, fritid m.m. 
Handledningen kan ske face to face, via 
telefon eller via e-post. 

unginfo.fi
Facebook: LuckanUngInfo 
Instagram: luckanunginfo  

Instagram: arligttalatchatten

http://arligttalat.fi
http://www.decibel.fi/vaga-fraga
http://www.decibel.fi/vaga-fraga
https://unginfo.fi/
https://www.facebook.com/LuckanUngInfo/
https://www.instagram.com/luckanunginfo/
https://www.instagram.com/arligttalatchatten/


Nylands Nation

Nylands nation (NN) är en obunden, 
tvärvetenskaplig organisation för stud-
erande. Nationen fungerar som en sam-
lingsplats för studeranden med ankny-
tning till hela Nyland, från Hangö till 
Lovisa, och Helsingfors såklart!

Även om nationen är Finlands älds-
ta med över 375 år på nacken, är den 
varken dammig eller gammaldags – 
tvärtom! På nationen ordnas en mas-
sa program, allt från fina frackfester till 
temasitser, kulturprogram, och klubb-
kvällar. På dessa evenemang kan alla 
studeranden delta! 

nylandsnation.fi
Facebook: NylandsNation 
Instagram: nylandsnation

https://www.nylandsnation.fi/
https://facebook.com/NylandsNation/
http://instagram.com/nylandsnation


Nyyti ry

Nyyti ry är en riksomfattande och all-
männyttig förening som sedan 1984 
främjar studerandenas psykiska hälsa, 
studieförmåga och livskontroll. Verk-
samhetsformer för studerande är bl.a. 
gruppchattar, webbgrupper, självh-
jälpsmaterial och kommunikationsverk-
samhet såsom NyytiTalks på YouTube 
och NyytiCasts i SoundCloud och Spo-
tify (NyytiCast tills vidare bara på fins-
ka). All verksamhet är avgiftsfri. Social- 
och hälsovårdsministeriet stöder Nyytis 
verksamhet med tipsbolaget Veikkaus 
vinstmedel.

www.nyyti.fi
Facebook: nyytiry 
Instagram: nyytiry 
Twitter: nyyti_ry

https://www.nyyti.fi
https://www.facebook.com/nyytiry/
https://www.instagram.com/nyytiry/
https://twitter.com/nyyti_ry


SAMS-Samarbetsförbundet 
kring funktionshinder

SAMS är en intresseorganisation som 
arbetar för de finlandssvenska rik-
somfattande funktionshinderorganisa-
tionerna. Förbundets syfte är att främja 
och förverkliga jämlikhet och full delak-
tighet i samhället för personer med funk-
tionsnedsättning och deras närstående 
inom den svenskspråkiga befolkningen 
i Finland.

samsnet.fi
Facebook: SAMSrf 

Instagram: sams_rf
Twitter: SAMS_rf

https://samsnet.fi/
https://www.facebook.com/SAMSrf
https://www.instagram.com/sams_rf/
https://twitter.com/SAMS_rf


Sjuksköterskeföreningen i 
Finland rf

Sjuksköterskeföreningen i Finland rf är 
den första sjuksköterskeorganisationen 
i Norden grundad 1898. Du kan vara 
studerandemedlem i föreningen med-
an du studerar till sjukskötare, akut-
vårdare, hälsovårdare eller barnmorska. 
Studerandemedlemskapet är gratis.
Du får: tidningen Vård i Fokus 4ggr/år, 
delta i föreningens aktiviteter, ansöka 
om studerandestipendium, träffa kol-
leger, utbyta kunskaper och erfaren-
heter och uppleva samvaro.  
Föreningens kontaktlärare på Arcada:
Anu Grönlund & Maria Forss

www.sffi.fi
Facebook: 
sjukskoterskeforeningen 
Instagram:
nursefinland

http://www.sffi.fi
https://www.facebook.com/sjukskoterskeforeningen
http://instagram.com/nursefinland


Stationens Barn rf

Aseman Lapset ry - Stationens Barn rf, 
grundat år 1990, är en politiskt och re-
ligiöst obunden, riksomfattande organ-
isation, vars medlemskår består av rep-
resentanter för ungdoms-, social- och 
hälsovårdssektorn. Målet med verk-
samheten är att i förebyggande syfte få 
till stånd en personlig och fungerande 
dialog mellan vuxna och ungdomar.

Aseman Lapset (Children of the Station) 
is a politically and religiously unaligned 
national non-profit organization found-
ed in 1990 with the goal of improving the 
healthy growth of children and youth, as 
well as enhancing ordinary inter- action 
between youth and adults. The orga-
nization also actively cooperates with 
professionals from different fields.

www.asemanlapset.fi
Twitter: AsemanLapsetRy

https://www.asemanlapset.fi/
https://twitter.com/AsemanLapsetRy


Suomen Fysioterapeutit - 
Finlands Fysioterapeuter

Finnish Association of Physiotherapists 
was founded in 1943 and has ca. 9 000 
members today (students included). 
The Association is a trade union and 
professional organization looking after 
the interests of all physiotherapists. The 
Association promotes physiotherapy in 
Finnish society and ensures that physio-
therapists have the readiness to provide 
high-quality physiotherapy services.

www.suomenfysioterapeutit.fi
Facebook: suomenfysioterapeutit

Twitter: fysioterapeutit

https://www.suomenfysioterapeutit.fi/
https://www.facebook.com/suomenfysioterapeutit
https://twitter.com/fysioterapeutit


Studerandenas 
Idrottsförbund rf (OLL) 

Studerandenas Idrottsförbund rf (OLL), 
grundat år 1924, är en nationell organi-
sation som arbetar med intressebevak-
ning och service för finsk studerande- 
och högskoleidrott. Vi representerar alla 
högskolestuderande i Finland. För stu-
denter erbjuder vi till exempel värde-
fulla medlemsförmåner, tips för en ak-
tivare vardag och idrottsevenemang. 
Som medlem i din studerandekår ASK 
är du samtidigt medlem i Studerande-
nas Idrottsförbund.

www.oll.fi
Facebook: Liikuntaliitto 
Instagram: liikuntaliitto
Twitter: Liikuntaliitto

http://www.oll.fi/
https://www.facebook.com/Liikuntaliitto/
https://www.instagram.com/liikuntaliitto/
https://twitter.com/Liikuntaliitto


Svensk Ungdom

Vi engagerar oss i högskolepolitiken run-
tom i Finland via SU:s högskolepolitiska 
utskott Liberala Studerande (LSK). LSK 
har representation i kårfullmäktige i Åbo 
Akademis studentkår, studerandekåren 
Novium och Arcadas studerandekår 
ASK. LSK påverkar högskolepolitiken 
såväl nationellt via utskottets styrelse 
och högskolepolitiska program och lo-
kalt via utskottets lokalavdelningar och 
kårfullmäktigegrupper. Svensk Ung-
doms högskolepolitiska program utgår 
från våra liberala värderingar.

www.su.fi
Facebook: svenskungdom 

Instagram: svenskungdom_rkpnuoret 
Twitter: svenskungdom

https://su.fi/
https://www.facebook.com/svenskungdom
https://www.instagram.com/svenskungdom_rkpnuoret/
https://twitter.com/svenskungdom


Sveps ungdomsverkstad

Vi hjälper unga i ärenden som berör 
sysselsättning, studier, gruppverksam-
het, arbetsprövning och arbete. Det kan 
också handla om frågor kring ekonomi, 
boende, socialt och psykiskt välmående 
samt rehabilitering – det som är aktuellt 
för den unga. Sveps erbjuder fyra olika 
verksamheter; uppsökande ungdom-
sarbete, gruppverksamheterna Start-
steget och Nonstop samt jobbcoaching.

www.sveps.fi
Facebook: svepsungdomsverkstad
Instagram: svepsungdomsverkstad

https://www.sveps.fi/
https://www.facebook.com/svepsungdomsverkstad/
https://www.instagram.com/svepsungdomsverkstad/


Tekniska Läroverkets 
Kamratförbund r.f. 

TLK är en förening för ingenjörsstud-
eranden vid Arcada. TLK grundades re-
dan 1917 för att främja kamratskapet 
bland studeranden vid Tekniska Lärover-
ket i Helsingfors och dess verksamhet 
fortsätter även idag. TLK ordnar en hel 
del evenemang för sina medlemmar 
och vänföreningar medan TLKs under-
klubbar har mera specifik verksamhet 
för de intresserade. Man kan känna igen 
en TLK:are från de mörkblåa halarna 
med TLK:s logo i vitt på ryggen.

www.tlk.fi
Facebook: tlkrf 

Instagram: tlk_rf

http://www.tlk.fi
https://www.facebook.com/tlkrf
https://www.instagram.com/tlk_rf/


Vasa Nation

Vasa nation är det gemensamma vard-
agsrummet för unga österbottningar i 
Helsingfors. På nationen sammanstrålar 
studerande från olika studieinriktningar 
och från olika delar av Österbotten till 
programkvällar, fester samt idrotts- och 
kulturprogram.

vasa.nation.fi
Facebook: vasanation 
Instagram: vasanation

http://vasa.nation.fi/
https://www.facebook.com/vasanation
https://www.instagram.com/vasanation/


Vänsterunga 

Vänsterunga är ett politiskt ungdosm-
förbund och en medborgarorganisa-
tion vars centrala värden är socialism, 
demokrati, feminism, rödgrön miljörät-
tvisa och internationalism. Vi vill hjälpa 
unga människor utvecklas till politiskt 
aktiva medborgare. 

The Left Youth of Finland is a political 
youth organization and a civic organi-
zation. Its core values are socialism, de-
mocracy, feminism, red-green environ-
mentalism and internationalism. These 
goals are not considered to be separate, 
but rather form a comprehensive view 
of a freer, more humane and more equal 
world.

vasemmistonuoret.fi
Facebook: vasemmistonuoret 
Instagram: vasemmistonuoret 

Twitter: LeftYouthFIN

https://vasemmistonuoret.fi/
https://www.facebook.com/vasemmistonuoret/
https://www.instagram.com/vasemmistonuoret/
https://twitter.com/LeftYouthFIN


Åländska Studentföreningen 
i Helsingfors 

Åländska Studentföreningen i Helsing-
fors r.f. grundades 1992 och verkar som 
en knytpunkt för alla åländska stud-
erande och ålandsvänner i huvudstads-
regionen. ÅSFH ordnar flertalet evene-
mang under året, både i egen regi och 
tillsammans med olika vänföreningar. 
Evenemangen består av allt från min-
dre programkvällar till större sitser.

www.asfh.ax
Facebook:  

alandskastudentforeningenihelsingfors 
Instagram: alandskastudentforeningen

https://www.asfh.ax/
https://www.facebook.com/alandskastudentforeningenihelsingfors/
https://www.instagram.com/alandskastudentforeningen/


Östra Finlands Nation

Är du hemma från sydostra Finland? 
Vill du hänga och chilla med folk från 
hemorten o umgås med svenskspråki-
ga studeranden från Uni och Aalto? Kom 
till Östra Finlands Nation!

www.ofn.fi
Facebook: OstraFinlandsNation

Instagram: ofn_helsingfors

https://www.ofn.fi/
https://www.facebook.com/OstraFinlandsNation/
https://www.instagram.com/ofn_helsingfors/


Förutom de presenterade i 
denna broschyr var även 
följande organisationer 

inbjudna till ASK Group 2020

Besides the ones presented 
in this broschure the follow-

ing organizations were 
invited to ASK Group 2020
Akavan sajraanhojtajat ja Taja ry

Centerungdomens Förbund i Finland

Centralorganisationen för  
högutbildade i Finland (Akava)

Fackförbundet för teater och media 
Finland (Teme)

Finlands Ergoterapeutförbund r.f. - TOI

Helsingforsmission

Itsenäisyysnuoret

Jyty

Kd Nuoret

Kommunistinen nuorisoliitto

Liberaalinuoret

Perussuomalainen Nuoriso



Piraattinuoret

Psykosociala föreningen Sympati rf

Regnbågsankan rf

Samlingspartiets ungdomsförbund

Siniset Nuoret

Socialdemokratisk ungdom

Svenska Studerandes 
Intresseförening rf och Studentbladet

Talentia

Tehy

Tradenomiopiskelijat

Zone

Åbo Nation


