
HOW TO GULIS
En handbok för 

första års studerande



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.

ASK verksamhet
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SAMOK är ASK medlem i Studerandenas
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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.

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.

ASK verksamhet

Som man ofta säger är studietiden den bästa 
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delta i studerandeverksamheten har du en 
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da, men även över hela landet och runt
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Som man ofta säger är studietiden den bästa 
tiden i livet. Då skapar man vänskaper,
förhållanden och upplevelser som varar långt 
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delta i studerandeverksamheten har du en 
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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.

Hej kära Gulis!

Välkommen till Arcadas campus och 
studielivet! Här kommer du vistas de 
kommande åren och vi på Arcada 
studerandekår - ASK finns här för dig. 

I denna guide hittar du allt vad du 
behöver veta nu när du inleder dina 
studier på Arcada och deltar på roliga 
evenemang. 

Här kan du läsa mera om vad ASK är 
och hur du själv kan bli aktiv, vilken 
som är din specialförening, hur du 
fixar en halare och vad exakt som är 
skillnaden på en sitz och en årsfest.  
 
Om något fortfarande känns oklart när 
du scrollat igenom denna guide kan du 
ta kontakt till någon av oss i styrelsen, 
dina tutorer eller vår duktiga personal. 

ASK office (Cor-husets 2:a våning) är 
öppen må-to klockan 10-12 & 13-16, 
kontaktuppgifter och mera informa-
tion hittar du på asken.fi. 

Lycka till med studierna och kom ihåg 
att njuta av studietiden!
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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 
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taggade unga som vill delta, påverka och ha 
roligt tillsammans. Ingen skillnad varifrån
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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 
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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.

ARCADA STUDERANDEKÅR - 
ASK 

ASKs verksamhet

Som man ofta säger är studietiden 
den bästa tiden i livet, då skapar man 
vänskaper, förhållanden och upplev-
elser som varar långt efter studierna 
är över. 

Genom att delta i studerandeverk-
samheten har du en unik möjlighet att 
skapa kontakter, inte bara bland 
studerande från olika inriktningar i 
Arcada, 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 kommer 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 under-
visningens kvalitet och planering till 
hur studiestödet fungerar eller 
hurdana motionsmöjligheter erbjuds 
till studerande.

ASK är medlem i Finlands 
studerandekårers förbund – SAMOK 
som representerar alla yrkeshögskole-
studerande 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 
Studerandes Intresseförening (SSI) 
som ger ut Studentbladet, nordens 
äldsta studenttidning.



Fullmäktige

Fullmäktige är studerandekårens 
högsta beslutsfattande organ. 
Fullmäktige har 15 ledamöter och 
högst 15 suppleanter med mandat-
perioden ett kalenderår. Fullmäktige 
leds av presidiet, som består av ord-
förande samt två vice ordföranden. 

Alla ordinarie medlemmar i ASK kan 
ställa upp i fullmäktige och har rösträtt 
i fullmäktigevalet. Alla ASK medlem-
mar har även rätt att vara med på 
fullmäktigemöten och uttrycka sin 
åsikt i de ärenden som diskuteras 
under möten. 

 



Till fullmäktiges uppgifter hör bl.a. att 
välja styrelsen och håller ett öga på 
deras verksamhet. Dessutom över-
vakar fullmäktige kårens ekonomis-
ka intressen. Alla stora ekonomiska 
beslut fattas av fullmäktige.  
 
Som fullmäktigeledamot kan man 
även anmäla sig till kursen “Aktivt 
och kritiskt medborgarskap: ASKs full-
mäktige” och få 5 sp. 

Fullmäktigeval

Fullmäktigeval ordnas årligen senast 
andra veckan i november. Ledamöter 
i fullmäktige väljs genom allmänna, 
proportionella och hemliga val bland 
ASK medlemmar. Val av fullmäktige 
utförs i enlighet med en av fullmäk-
tige godkänd valstadga. 

Som ASK medlem kan du ställa upp i 
fullmäktigevalet 2020 från och med 
1.9.2020. Mera om valet hittar du på 
www.asken.fi/val



Styrelsen

Styrelsen är studerandekårens admin-
istrativa och verkställande organ.
Styrelsens uppdrag är att leda 
studerandekårens verksamhet, 
ansvara för studerandekårens admin-
istration och övervaka att de ikraftva-
rande bestämmelser följs. Styrelsens 
mandatperiod är ett kalenderår. På 
bilden ser du styrelsen för 2020. 

I år har ASK styrelse 8 medlemmar 
inkluderat styrelseordförande. 
Som styrelsemedlem kan man även 
anmäla sig till kursen “Aktivt och 
kritiskt medborgarskap: ASKs styrelse” 
och få 5 sp. 



Intressebevakning

ASK fungerar som alla studerandes 
intressebevakare, såväl lokalt som 
nationellt. I styrelsen sitter två 
styrelsemedlemmar med intresse-
bevakning som sina huvuduppgifer. 
I och med ASKs medlemskap i SAMOK, 
får ASK alltid den senaste informa-
tionen gällande högskolepolitiken, 
och tillsammans med andra 
studerandekårer i Helsingforsregionen 
samarbetar vi för en så bra studietid 
för er som möjligt. 
ASK deltar också aktivt i SAMOKs 
evenemang samt på förbundsmöte.

De senaste åren har stora ämnen 
diskuteras, ett av dem SHVS, dvs. 
studerandehälsan. Från och med 
1.1.2021 kommer SHVS, Studenternas 
Hälsovårdsstiftelse, även att omfatta 
dig som studerande på Arcada. 
Studenthälsans tjänster, som tidigare 
varit begränsad till universitetsstu-
denter, utvidgas genom stiftandet av 
Lagen om studerandehälsovård för 
högskolestuderande (695/2019).  
Mer om detta på asken.fi.



Kide.app

Kide.app är nätbutiken där du kan 
köpa medlemskap, biljetter till even-
emang eller olika produkter som t.ex.
halarmärken. 

Efter att du betalat ditt medlemskap 
till studerandekåren kan du aktivera 
ett gratis studiekort på din mobiltele-
fon, observera att det tar upp till en 
timme efter betalningen är gjord 
innan du kan aktivera ditt studiekort. 
Från Kide.app kan du också köpa 
biljetter till våra evenemang till 
medlemspris, samt betala ditt 
medlemskap till en del av våra 
specialföreningar.

Kide.app fungerar både som en app 
som kan laddas ner till din telefon 
samt som en nätsida som nås via 
www.kide.app. 



Studiekort

Studiekortet fungerar som ett bevis på 
att du är närvarande studerande och 
medlem i ASK. Studiekortet ger dig 
tillgång till hundratals rabatter 
nationellt i både nät- och vanliga
butiker, restauranger och kollektiv-
trafik. 

ASK erbjuder två olika elektroniska 
studiekort som är gratis att ta i bruk 
som medlem; Pivo och Slice. 

I och med ASKs samarbete med 
andra studerandekårer, har du som 
ASK medlem möjlighet till medlems-
rabatter också hos alla andra 
studerandekårer för yrkeshögskolor i 
huvudstadsregionen. Dessa rabatter 
och förmåner fås via Kide.app eller 
genom att visa upp ditt studiekort. 

Du kan fritt välja vilket digitalt 
studiekort du vill använda, båda korten 
har samma studerandeförmåner. Pivo 
erbjuder tyvärr inte grönt studiekort 
för öppna yh studerande.



Slice

1. Beställ dina inloggningsuppgifter till 
Slice på slice.fi/upload. Använd sam-
mainformation som du gett när du 
betalade medlemsavgiften! Observera 
att bilden du väljer inte går att ändra i 
efterhand. 
2. Slice skickar dina inloggnings-
uppgifter till din epost. 
3. Ladda ner Slice från din app store. 
4. Logga in med dina inloggnings-
uppgifter. Observera att koderna 
endast kan användas en gång! 

Pivo

1. Ladda ner Pivo från din app store.
2. Ta i bruk appen med dina bank-
koder.
3. Öppna Pivo, välj ”Studiekort” och 
välj sedan ”ASK”.
4. Skapa ditt studiekort genom att 
följa instruktionerna i appen.



Zone 

Som ASK medlem får du också ett 
gratis Zone motions pass (värde 69€). 
Med motionspasset kan du röra på dig 
runt om huvudstadsregionen.  
Zone är skapat för att stöda motion i 
yrkeshögskolestuderandes vardag, 
allt från nybörjare till de som redan 
aktivt motionerar.  Med motionspasset 
får du tillgång till gym, gruppmotions 
timmar, rabatt på idrottskurser, gratis 
bollhall och badmintonturer. Du får 
också tillgång till Yogobe, en online- 
yoga tjänst. Läs mera på zonesports.fi.

Du kan plocka upp ditt Zone pass från 
ASK office under öppettiderna.  



Öppna YH studerande

ASK är stolt över att vara en av de 
första studerandekårerna som gjort 
det möjligt för öppna YH studerande 
att bli medlemmar i kåren. 

När det kommer till ärenden gällande 
studerandekåren har examens-
studerande och öppna yh studerande 
samma rättigheter och privilegier.
 
Öppna YH studerande är tyvärr inte 
berättigad till de nationella rabatterna
(FPA måltidsstöd, HRT och VR) och har 
därför ett grönt studiekort. 

ASK har dock samarbete med lunch-
restaurangen på Arcada så de med 
grönt kort får en liten rabatt på 
lunchen.   



Specialföreningar

Det finns fem specialföreningar på 
Arcada. De är registrerade föreningar 
som samarbetar med ASK för att göra 
studerandes vardag i Arcada så trevlig
som möjligt. Medan ASK bevakar alla 
studerandes intresse och fokuserar 
specialföreningarna på att bevaka 
intresset för deras utbildningsprogram 
och medlemmar. 

Under läsåret ordnar special-
föreningarna olika evenemang bl.a. 
sitzar, temafester och andra till-
ställningar. Oberoende vilken special-
förening du hör till är evenemangen
öppna för alla studeranden. Som 
medlem kommer du oftast 
förmånligare in på t.ex. fester som 
ordnas av den specialföreningen du 
hör till. Som medlem har du även rätt 
att beställa specialföreningens halare.



Commedia rf
Specialföreningen för 
mediestuderanden.
Färg på halare: Röd
 
Handel och Service  
studerandeförening- 
HanSe SF rf
Specialföreningen för  
förtagsekonomi och  
International Business.
Färg på halare: Gul 

HoSK rf
Specialföreningen för  
institutionerna för vård och  
hälsa & välfärd.
Färg på halare: Grön

Kulturproducentstudenter rf  
(Kult)
Specialföreningen för  
kulturproducentstuderande.
Färg på halare: Turkos
 
Tekniska Läroverkets  
Kamratförbund r.f. (TLK)
Specialföreningen för  
ingenjörsstuderande.
Färg på halare: Blå

STUDERANDEFÖRENIN
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Tutorverksamhet

Tutorer är en grupp studerande som 
valts för att underlätta studiestarten
för första årets studerande. De har alla 
fått en grundläggande tutorutbildning 
av ASK. Tutorerna hjälper till med att 
hitta rätt i Arcada-huset, studierna och 
i studielivet. Många av tutorerna är 
också aktivt med i den studentikosa 
verksamheten. 

Tutorerna ordnar även evenemang 
under skolstarten för att underlätta 
nya bekantskaper. Dessa evenemang 
är allt från spelkvällar till sitzar. Som 
tutor har man möjlighet att bekanta 
sig med studerande från de olika 
programmen på Arcada och även med 
studerande från runt om i världen. 

Som tutor kan man även anmäla sig 
till kursen “Aktivt och kritiskt medbor-
garskap: Tutorering” och få 5 sp. 

Man kan ansöka till tutor nästa gång i 
december 2020.



STUDIELIV

Gulisevenemang 

Under augusti-september ordnas 
vanligtvis traditionella gulisevene-
mang för Arcadas nya studerande. 

Tyvärr på grund av rådande omstän-
digheter kommer gulis hösten kanske 
inte se ut som den brukar. 

Gulisveckan 

Introveckan, eller Gulis veckan, kör 
igång efter introduktionsdagarna med 
grillning, olympiad och fest. Veckan 
efter det är det traditionsenligt den 
officiella inskriptionen på Arcada och 
senare på kvällen sparkar studerande 
från alla årskurser igång läseåret med 
Kick off Party på Kaivohuone.



Gulisintagning

Gulisintagningen är ett evenemang 
som är till för gulisarna (nya stud-
erande). Syftet är att bekanta sig med 
sina medstuderande från alla de olika 
programmen. Under evenemanget 
delas gulisarna i mindre grupper och 
de får tillbringa eftermiddagen med 
att springa runt och utföra olika 
uppgifter. Att uppleva en gulisintag-
ning är någonting man absolut inte vill 
missa!

Gulissitz

ASK ordnar vanligtvis tillsammans 
med tutorerna fem stycken Gulis 
sitzar. Fyra av sitzarna går på svenska 
och en på engelska. På Gulis sitzarna 
får deltagarna en snabbkurs i sitz-
etikett och -kultur. På sitzen deltar
även äldre, mer erfarna, sitzare. 

Tyvärr är höstens gulissitzar är upp- 
skjutna till ett obestämt datum senare 
under läsåret för att garantera alla 
deltagares säkerhet under sitzarna. 



Sitz

En sitz är en trerätters middag för 
studeranden, men kan vara bra att 
inte komma vrålhungrig på en sitz! 
En viktig del av en sitz är att sjunga 
snapsvisor. Gästerna ges ett sångblad 
med sånger som kommer att sjungas 
under sitzen. Man kan också köpa en 
sångbok från sin specialförening.  
 
Under en sitz är det toastmasters aka. 
toastisarna som håller i trådarna och 
det är viktigt att man visar respekt 
för dem och lyssnar till vad de har att 
säga. Det sjungs och skålas väldigt 
mycket på en sitz så det är bra att 
tänka på att man inte behöver vara 
berusad då man kommer, annars är 
det lätt hänt att man somnar med 
ansiktet i maten. Självklart kan man 
även skåla med juice och cola.



Årsfest

Årsfesten är den finaste tillställningen 
av alla studerande evenemang. 
Årsfesten börjar traditionesenligt med 
Solenn akt, som inleds med några tal 
och avslutas med hälsningar från 
inbjudna gäster och föreningar. Efter 
solenn akten blir det avslappnande 
mingel före själva årsfestsupén börjar.
Under kvällen bjuds det på tre rätters 
middag, minnesvärda tal och snaps-
visor titt som tätt. 

På årsfesten bärs det frack, mörk 
kostym eller aftonklänning. Cocktail-
klänningar är alltså inte tillåtna, icke 
heller kostymer i granna färger. 

Till festdräkten bär man band som 
visar vilka organisationer man till-
hör, d.v.s. kårband, nationsband, spe-
cialföreningsband osv. 

“När festen småningom är slut...” ja då 
fortsätts det med nachspiel (efterfest) 
som vanligtvis brukar hålla på tills 
morgonkvisten, eller till sillizen.



Årsfest silliz

Silliz eller sillfrukost ordnas dagen 
efter årsfesten och då bjuds det på 
allt man behöver efter en lång natt. 
Förutom sill bjuds det också på bacon, 
bröd, ägg, bacon, osv.  
 
Snaps och sillizvisor får vem som helst 
att vakna upp! När det kommer till 
klädsel är det halare och rolig sillizhatt 
som gäller.  

 
ASK XXIII Årsfest ordnas i november 
2020.



Halare

Studiehalaren, våra allas mer eller 
mindre stinkande ultimata fest-
uniform. En studerandes absoluta 
“must have”! 

Det är det bästa sättet att känna igen 
studiekompisar och andra studerande. 
Den är också den sammanknytande 
kraften mellan alla studeranden. 
Halaren bärs vanligtvis på sillisar, 
studiefester och andra roliga 
tillställningar. 



Cor-huset 

Cor-huset är platsen för alla stud-
erande, ett vardagsrum på campus, 
här hittar man allting som berör 
studielivet under ett och samma tak. 

På Cor-huset kan du spela biljard, 
bordsspel eller varför inte bara hänga 
med kompisarna. Dessutom finns det 
gott om utrymme att jobba på skol-
arbeten eller grupprojekt. I köket finns 
en kaffeautomat och en mikro du kan 
värma upp mat i. På Cor-huset ordnas 
allt från sitzar till spelkvällar. Dessutom 
är bastun på andra våningen i flitig 
användning. 



KONTAKT

Styrelsen 2020

Darya Karilahti
Styrelseordförande
darya@asken.fi
050 469 7406

 
Ida Flemmich
Vice ordförande,  
evenemang,  
trakasseriombud
ida@asken.fi
045 327 4231

 
Sebastian Tolvanen
Intressebevakning,  
idrott & motion
sebastian@asken.fi
045 327 4230

Ellen Karlsson
Intressebevakning, 
kommunikation
ellen@asken.fi
045 327 4224



Joriz Balyuot
Internationella 
ärenden
joriz@asken.fi
045 327 4229

 
Heidi Rif
Internationell 
tutorering
heidi@asken.fi
045 327 4228
 

Mathilda Tallroth
Tutorering
matilda@asken.fi
045 327 4226
 

Kim Lindström
Evenemang, 
trakasseriombud
kim@asken.fi
045 327 4225

Hela styrelsen nås på 
styrelsen@asken.fi.



Personal

ASK har två anställda som hjälper 
styrelsen med sitt arbete och sköter 
studerandekårens dagliga verksamhet.

Andreas Lohse
Generalsekreterare
andreas@asken.fi
050 469 7407

Maria Schmidt
Kommunikations- & 
medlemssekreterare
maria@asken.fi
045 327 4220

Adress

Arcada studerandekår – ASK
Majstadsgatan 11
00560 Helsingfors 
 
Cor-huset öppet 
Måndag-fredag kl. 10-16 

ASK office öppet
Måndag-torsdag kl. 10-12 & 13-16


