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JENNY MELIN
Styrelseordförande

FREDRIKA LUND,
Tutor
En tutors hälsning till alla gulisar,
För ett par år sen tog jag mina första steg in till en ny skola, i en ny
stad, med nya människor och det
blev början på ett nytt kapitel i mitt
liv. Även jag kände mig nervös och
vilsen när jag klev in till det okända. Men tack vare detta har jag fått
nya bekantskaper, lärdomar och utvecklats till den person som jag är
idag. Om du känner dig nervös och
vilsen din första dag så kom ihåg att
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du inte är den enda. Det är nu ni
växer och gör er redo för arbetslivet och er framtid. Detta är en
spännande tid i ert liv som inte
varar allt för länge så ta vara på
den bra! Nu har du din chans att
studera och utvecklas. Men glöm
inte bort att ha kul mellan skolarbetet och njut av studielivet.
Fredrika Lund
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Hej och välkomna till en av de bästa tiderna
i era liv!
Många av er har övervägt ert val av utbildning länge medans andra kanske bara hittade en utbildning som lät intressant. Oavsett vilken väg ni tagit för att komma hit till
Novia är jag mycket glad över ert val!
Studerandekåren Novium finns till för alla
studerande inom Novia. Vår uppgift här i
världen är att se till att våra studerande
har en bra studietid genom att hålla koll på
vad de högre makterna i vårt land håller på
med, fixa och trixa med studiekorten, ordna evenemang och finnas till vid eventuella
problem eller frågor. Har ni frågor är det
bara att rycka oss i ärmen eller komma in
till något av våra kanslier. Genom att betala
kåravgiften kan ni få allt detta och vi kan
göra ett bättre jobb!
Vi behöver er och ni behöver oss.
Vi ses i vimlet!
PS. Sök till Noviums styrelse eller fullmäktige och skaffa dig erfarenheter som kommer att ta dig långt i livet, oavsett vilken
utbildning du går på!

RASMUS BACK
Fullmäktigeordförande

Vi behöver
er och ni
behöver
oss!

Halåja!
Välkommen till resten av ditt liv eller förhoppningsvis tar det väl inte så länge att bli
klar. Däremot vill jag hälsa dig välkommen
till den bästa tiden i ditt liv, studietiden.
Denna höst börjar ett nytt kapitel i mångas
liv då ni börjar studera vid yrkeshögskolan
Novia. Jag minns själv hur nervös jag var
men det kommer nog att gå bra ska du se.
Vi på Novium har också hittat tillbaka till
våra platser på olika campus. I alla fall de
flesta av oss. Själv kommer jag att tillbringa en stor del av hösten i Gällivare, långt
borta i norra Sverige. Men jag kommer nog
att försöka vara så delaktig som jag bara
kan.
Vad är då Novium? Det är en bra fråga! Det
är studerandekåren vid Novia. Vi finns på
alla ”Novia”-orter. Genom att betala kåravgiften till Novium har du rätt till studiekortet med alla dess förmåner. Du får också
rätt till att rösta och ställa upp i fullmäktigevalet vilket jag självklart tycker att du
ska göra.
Om du undrar över något, var inte rädd att
ta kontakt med någon av oss. Gå t.ex. till
Noviums kansli på din ort eller skicka åt oss
på vår Facebook-sida.
Du skall också komma ihåg att göra något
annat än bara studera. Du kan t.ex. delta i
våra och studentföreningarnas evenemang.
Studietiden har själv gett mig väldigt mycket. Jag har fått vänner för resten av livet
och andra kontakter som kan vara viktiga
någon gång.
Jag uppmanar ännu en gång att du skall ha
roligt då du studerar så syns vi i svängarna.
HA DE BRA!
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IUM
DET HÄR ÄR NOV
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 generalsekreterare,
tutorsekreterare, intressebevakningssekreterare och informationssekreterare. Kontaktuppgifter till styrelse och personal hittar du på sista sidan i denna studielivshandbok.
Novium håller dig uppdaterad
Studerandekåren försöker hålla dig uppdaterad med information som kan tänkas vara av intresse för dig som studerande.
Aktuell information hittar du på Noviums webb www.novium.
fi . Där kan du beställa studiekort, läsa om kommande evenemang och hitta kontaktuppgifter till de aktiva i kåren. Novium
finns också på Facebook, Instagram och Twitter. Novium skickar ut ett infomejl till alla studerande om vad som är på gång den
närmaste tiden. Genom att skicka e-post till novium@novia.
fi kan du också få med info av intresse för andra studerande.
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NOVIUM FINNS TILL
FÖR DIG!
Novium bevakar dina intressen som studerande och
ser till att din studiemiljö och studievardag ska vara
så bra som möjligt!
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 – ifall studiepoängen
inte kommer in i tid eller ifall du känner dig felbehandlad.
Vi jobbar både med utbildningsfrågor gällande studierna
på Novia och nationellt, och med sociala frågor så som
studiestöd,
boende,
motion
och
hälsovård.

Vi har koll på dina
rättigheter så ta
gärna kontakt om du
har frågor gällande
din studiemiljö!
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TUTORERNA
HJÄLPER DIG UNDER
FÖRSTA
STUDIEÅRET!

Du är inte ensam! Varje ny grupp av studerande får tutorer, ofta de
som studerar på samma utbildningsprogram som du själv. Kom
ihåg att 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!
VÄNTUTORER
är de som guidar dig ditt första studieår vid Yrkeshögskolan
Novia. Väntutorerna visar dig runt på campus och på studieorten, ordnar aktiviteter för dig och dina nya medstuderande, 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,
introduktionsveckan, är hektisk med mycket ny och nyttig information. Under introduktionsveckan finns även din
tutor med, och bland annat ordnas ett BTS-party av Novium och studerandeföreningarna. Detta är en chans att lära
känna både andra studerande och din egen klass. BTS-partyt riktar sig till alla studerande i Yrkeshögskolan Novia.

INTERNATIONELLA TUTORERNA
tar hand om utbytesstuderande och internationella examensstuderande genom att ordna träffar, roliga evenemang och visa hur man gör saker och ting i Finland och i
studiestaden.
STUDIETUTORN
ordnar studiecirklar och stöder och motiverar andra medstuderande i kurser som upplevs som svåra.
MOTIONSTUTORN
ordnar olika evenemang för studerande där man tillsammans
testar på olika motionsformer och rör på sig kravlöst. Motionstutorer kommer att utbildas hösten 2017 i Ekenäs och Jakobstad.

Novium utbildar förutom väntutorer även PR-tutorer,
internationella tutorer, studietutorer och motionstutorer.
PR-TUTORER
marknadsför Novia på olika sätt t.ex. på mässor och genom att besöka en mängd olika skolor för att berätta om
Novia och försöka rekrytera nya studerande till Novia.
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MEDLEMSFÖRMÅNER
BILLIGARE DELTAGANDE
Som medlemsförmån i Novium får du billigare
inträde till en del evenemnag. Bl.a. Noviums
BTS-partyt och Noviums årsfest är evenemang
som du som Novium medlem får billigare.
KÅRKALENDER HELT GRATIS!
Varje höst, i samband med att du hämtar ditt
studiekort, eller ett nytt läsårsklistermärke till ditt
gamla studiekort, får du Noviums kårkalender helt
gratis!
JURIDISK RÅDGIVNING
Till juristen kan man vända sig med allehanda
juridiska problem berörande beskattning, arv,
boende (t.ex. hyresavtal), anställning
(t.ex. arbetskontrakt) mm. Observera dock att
själva sammanställningen eller skrivandet av
kontrakt och avtal inte hör till rådgivarens
arbetsuppgifter.
Mottagningen är öppen varje tisdag
mellan klockan 18-19 i Åbo Universitetets
studentkårs utrymmen, Yo-talo 1 våningen,
Rektorsåkersgatan 4 i Åbo. Ingång via B-husets
hiss eller C-husets trapport.
Man kan även ringa 045 843 3428 - men vänligen
ring endast under juristens mottagningstid.

TRAKASSERIOMBUD
Om du någon gång känner dig orättvist behandlad,
diskriminerad eller olämpligt kritiserad; tag kontakt med
studerandekårens trakasseriombud genom ett mejl till
hej@novia.fi. Som trakasseriombud fungerar Noviums
intressebevakningssekreterare Mikaela Lindeman som är
sakkunnig och har absolut tystnadsplikt. Tveka inte att ta
kontakt.
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.

För övriga nationella förmåner
som du är berättigade till, se
under avsnittet “Studiekort”.

Rådgivningen är avgiftsfri.
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STUDERANDE MOTION

Som Noviastuderande får man delta i allt som ÅA-motion ordnar
till samma årsavgift som ÅA-studerande. ÅA-motion finns i Vasa,
Åbo och Jakobstad. Det ordnas allt från innebandy, ishockey, fotsal
och Karate till zumba, dans och yoga m.m. Kolla också med lokala
idrottsföreningar eller studerandeföreningarna vad de erbjuder för
motionsmöjligheter på din ort!
Du kan hämta giroblanketter för att betala avgiften och klistermärke (behövs bara i Åbo) då du betalt från följande platser:

SÅ KAN DU DELTA
I STUDERANDEKÅRENS
VERKSAMHET!
Var i kontakt med Noviums styrelse och personal om stort och smått.
De finns till för dig. Studerandekåren är inget utan dess medlemmar.
RÖSTA I KÅRVALET

ÅBO
Webbsidan för gemensam högskolemotion i Åbo är www.campussport.fi

VASA
Från motionsinstruktör Ann-Christine Stenkull-Aura vid ÅA. Info
om motionsutbud och kontaktuppgifter hittar du på www.abo.fi/
student/motionvasa eller www.facebook.com/vasamotion
JAKOBSTAD
Genom att kontakta motionsinstruktör Ann-Christine StenkullAura (+358 50 3677 914 eller astenkul@abo.fi) på ÅA. Info om
motionsutbud och kontaktuppgifter hittar du på
www.abo.fi/student/motionjstad

som ordnas varje år i november. Gör din och andra studerandes
röst hörd! Huvudsaken att du röstar, men du kan också själv
STÄLLA UPP SOM KANDIDAT i kårvalet där Noviums fullmäktige väljs. Vill du kandidera, skicka mejl till novium@novia.
fi. Skriv ”Kandidat” i meddelandefältet, så kontaktar vi dig!
DELTA I UTSKOTTSVERKSAMHETEN
Internationella
utskottet,
PR-utskottet,
socialpolitiskaoch
högskolepolitiskautskottet,
tutorutskottet,
finansutskottet och evenemangsutskottet 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!
Lär känna nya människor, öva dina språkkunskaper och få
studiepoäng för det. Information om de olika tutor utbildningarna kommer till din inkorg när utbildningen närmar sig.
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BLI STUDERANDEREPRESENTANT
i någon av Novias organ eller arbetsgrupper.
Håll utkik då Novium söker studeranderepresentanter, och
anmäl ditt intresse, så kan du få vara med och påverka t.ex. i
din enhets ledningsgrupp. Nya uppdrag annonseras ut
löpande under året i Noviums infomail och/eller via www.novium.fi.

HUVTRÖJOR
har en Noviastämpel på ryggen, Noviumslogo på vänster bröst, passar
utmärkt till de flesta studentikosa
evenemang och kostar 30€ för medlemmar och 50€ för icke-medlemmar.
MJUKISBYXOR
har Noviumslogo på låret, passar utmärkt
under halaren och kostar 13,50€ för medlemmar och 25€ för icke-medlemmar.

Huv- r
tröjo

KÅRBAND
är ett band som visar på kårtillhörighet
och bärs vid högtidstillfällen. Alla ordinarie medlemmar, före detta medlemmar samt hedersmedlemmar har
rätt att bära kårbandet. Kårbandet kan
köpas från Noviums kårkanslier för 2€.

NOVIUM PRODUKTER
Novium säljer från sina kanslier följande produkter: Novium-huvtröjor, Novium-mjukisbyxor, Noviums kårband, termosmuggar, sångböcker och halarmärken. Förutom dessa kan
även kanslierna sälja ortsvisa produkter.
TERMOSMUGGAR

s
o
m
Tmeruggar

SÅNGBOK OCH HALARMÄRKEN
”Noviums lilla röda” hittar du på våra
kanslier för 5€.
Novium säljer även halarmärken från
kanslierna, sortimentet kan variera
mellan orterna. Maila novium@novia.fi
om du har några frågor om produkterna.

finns i två utförande, en större take-away
mugg med lock som passar ypperligt vid
de långa dagarna, och en mindre med
karbinhake att hänga i halaren för t.ex.
glögg… Muggarna kostar 12€ för medlemmar och 17€ för icke medlemmar.
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Sångbok

BESTÄLL
STUDIEKORT!

För att beställa studiekortet ska du först vara medlem i
studerandekåren. Med kortet får du bl.a. studierabatt på
VRs fjärrtrafik och på VRs närtrafik, lunch till studerandepris,
gratis läsårskalender, rabatter i affärer och gym samt
massvis av andra förmåner på inköp och tjänster då du
visar ditt studiekort. Studiekortet fungerar som ditt bevis på
att du är studerande i alla sammanhang under din studietid.
UTDELNING AV STUDIEKORT OCH KLISTERMÄRKEN
När du skickat iväg din kortbeställning tar det ca 3-4 veckor
innan det är färdigt. Hämta studiekortet och läsårsklistermärket
på din enhet då du fått e-post om att studiekortet är
färdigt. Då du inleder dina studier hösten 2017 får du
ett läsårsklistermärke där det står ”Voimassa giltigt/valid
9/2018”. Det betyder att kortet är i kraft till 30.9.2018. Efter det
förnyar du ditt medlemskap genom att betala
medlemsavgiften, därefter får du ett nytt klistermärke.
DU KAN HÄMTA DITT KORT:
RASEBORG
Raseborgsvägen 9, Noviums kansli, rum C192
JAKOBSTAD
Campus Allegro, Köpmansgatan 10, studiebyrån
VASA
Wolffskavägen 33, Noviums kansli rum W 135
ÅBO
Henriksgatan 7: Noviums kansli
Hertig Johans parkgata: studiebyrån
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SÅ HÄR BESTÄLLER
DU DITT
STUDIEKORT!
Innan du börjar bör du ha nätbankkoder och ett
digitalt fotografi på dig själv till hands, som du kan
ladda upp till ditt studiekort. Gärna en porträttbild.

1
2

Välj: “Medlemskap/Studiekort”
- Välj sedan: “Bli medlem - Beställ studiekort!”

3

Därefter kan ska du fylla i Medlemsblanketten
varefter du betalar ditt medlemskap till Novium.

4

Gå till: www.novium.fi

Välj det studiekort du vill beställa. Följ instruktionerna som ges på sidan. Plastkortets leveranstid är ca 3 veckor. Du beaktar väl att på grund av
augustis/septembers kortbeställningsrush kan
det hända att kortens leveranstid är lite längre.

Vid frågor eller
problem maila
info-novium@novia.fi
Priset för medlemskap för:
–½ år är 25€ + eventuella kostnader för plaststudiekortet.
–ett år är 35€ + eventuella kostnader för plaststudiekortet.
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Studiekorts alternativ

Du kan välja mellan följande kortalternativ:
1. Studiekort med betalningsegenskap (pris 0 €)
För att beställa kortet behöver du ett finskt socialskyddssignum
och ett finskt telefonnummer. Kortet består av både studiekort
och ett bankkort i samma. Du blir automatiskt kund hos Danske
Bank. Kortet har förutom den traditionella chipbetalningen också
en kontaktlös betalningsfunktion. Du kan betala inköp under 25 €
utan användning av PIN-kod. Kortet levereras till din hemadress.
2. Studiekort med ISIC-Licens (pris 30,10 € + 1 € leverans)
Du kan då du beställer studiekort välja att beställa kortet med
ISIC licens som är i kraft 5 år. ISIC licensen ger dig möjlighet att
utnyttja studieförmånerna även utomlands: över 42 000 förmåner
i 130 länder. Så priset blir för studiekort utan betalegenskapmed
ISIC licens: 15,10 € + 1 € leverans + 15 € ISIC = 31,10 €
3. Studiekort utan betalningsegenskap (pris 15,10€ + 1 € leverans)
För att beställa kortet behöver du inte ett finskt socialskyddssignum. Kortet levereras till närmaste Novium kansli. Kan beställas av
både heltidsstuderanden samt deltidsstuderanden. Vid beställningen behöver du uppge ditt studienummer som du får från Novia.
4. Elektroniskt studiekort (pris 0 €)
Du
laddar
ner
Frank
App
och
får
via
applikationen i bruk ett elektroniskt studiekort. I Frank App
kan du även följa med förmåner som Frank erbjuder.

Kort med betalningsfunktion skickas hem direkt till er postlåda, kort utan betalnings funktion
kommer till närmaste Novium kansli/studiebyrå.
När kortet har kommit skickas ett e-post meddelande till er Novia-adress att kortet har kommit.
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För att få tillgång till förmånerna på frank.fi måste du
vara medlem i Novium och registrera dig på frank.fi

STUDERANDEHÄLSOVÅRD
Som studerande vid en yrkeshögskola har du rätt att använda dig av studieortens studerandehälsovård oberoende av hemkommun, det vill säga var du är skriven. (Hälso- och sjukvårdslag 30.12.2010/1326, §13,
§17, §48. Folkhälsolagen 1972/66, 14 §, 1. mom., 6)
Studerandehälsovården ska främja studieförmågan och
studerandes fysiska och psykiska hälsa, erbjuda tjänster
som främjar sexualhälsa och tjänster inom mun- och tandvården. Första året kommer en hälsoenkät att göras och efter det kan du kallas till hälsoundersökning om behov finns.

NYYTI
Har du svårt att stiga upp när det är mörkt ute? Har
ditt examensarbete kört fast? 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 eller ovanor. Läs mera på
https://www.nyyti.fi/sv/

På alla studieorter finns svensktalande studerandehälsovårdare som har mottagning, ger rådgivning och skickar vid behov vidare till läkare eller annan specialmottagning. Kontaktuppgifter till hälsovården på din studieort
finns på kommunernas webbsidor och på Novias intranät:
Jakobstad
https://intra.novia.fi/campus/jakobstad/halsovard
Raseborg
https://intra.novia.fi/campus/raseborg/nyttig-campusinformation/halsovard-for-studerande-och-personal
Vasa, Seriegatan
https://intra.novia.fi/campus/vasa/campusinformation/
studerandeservice/
Vasa, Wolffskavägen
https://intra.novia.fi/campus/vasa-wolffskavagen/campusinformation/halsovard-for-studerande
Åbo
https://intra.novia.fi/campus/abo/campus-information/
halsovard-for-studerande
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STUDIETIDEN
FULLPROPPAD MED EVENEMANG OCH AKTIVITETER!
Alla studieorter har lite olika traditioner vad gäller de olika
evenemangen och vad som ordnas just på din ort! Här är en
snabbguide till några av de största evenemangen under året!
BRING THE STUDENTS
Även kallat 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.
KÅRVAL
Valdagen är i början av november Då bestäms framtiden
för studerande på Novia. Är du medlem i Novium kan du
rösta eller ställa upp i valet!
UTBILDNINGAR
Du kan utbilda dig till att bli tutor. Välj mellan att bli internationell-, vän-, studie-, motions- eller PR-tutor! Dessutom
ordnas en styrelseutbildning för de som är aktiva inom de
olika studerandeföreningarna.
FASTLASKIAINEN
En stor pulkatävling som ser lite varierande ut på de
olika studieorterna. Huvudsaken är att ha roligt i pulkabacken!
NOVIUMS ÅRSFEST

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 på dagen
en 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!
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, skumppa och
picnic hör till det vanliga. Festen fortsätter 1 maj.
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 i alla andra
roliga evenemang som dyker upp
under året. Håll öron och ögon
öppna för t.ex. gulisintagningen,
olika sitzar och kansliglöggen.

Noviums tionde årsfest firas med frack/mörk kostym och
långklänning dessutom serveras en trerättersmiddag. Efter middagen ordnas dans och efterfest och följande dag är
det dags för sillis. Alla är välkomna!
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STUDERANDEFÖRENINGAR
Förutom studernadekåren, som finns till för alla studeranden
vid Novia, finns även lokala studerandeföreningar som ordnar sitzar och andra tillställningar där studerande kan trivas tillsammans. Flera föreningar har egna klubblokaler eller
kanslier. Studerandeföreningarna är de som ordnar gulisintagningar för nya studerande på hösten, ordnar halare
och halarmärken. Sök upp och kontakta din studerandeförening då du börjar studera och du får vänner för livet!
FESTER
Kort sagt kan man säga att det finns två typer av fester.
Sitzar och årsfester.
SITZ
På sitzar sitter man vid långa bord där man sjunger, skålar, och
kanske leker någon rolig studentikos lek. Sitzar ordnas vanligen i studentföreningarnas egna utrymmen eller på någon
krog. Priset brukar vara lågt. Klädseln på sitzar är alltid halare
om inte annat meddelats. 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 fester av finare karaktär där klädseln för herrar är mörk kostym eller frack och balklänning för damerna.
Årsfesten kan jämföras med en födelsedag, alltså en fest till
studerandekårens/studentkårens/studernadeförenings/studentföreningens ära. Festen börjar med en solennakt, där de
gästande kårerna och föreningarna framför sina 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.
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NOVIUMS
ÅRSFEST
2017
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.
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STUDERANDEFÖRENINGARNA
VID NOVIA
EKA
EKA
är
en
studerandeförening vid Campus Raseborg och
håller till i Kårken. Besök EKA på
www.ekenaskaravdelning.fi
ENÅ
Elevföreningen vid Navigationsskolan
i Åbo (ENÅ). Vi Ordnar roliga evenemang såsom sportstunder, fester,
bastukvällar och vi ordnar verksamhet tillsammans med övriga linjer på
Åbo Akademi och Novia.
Filicia
Studentföreningen Filicia r.f. är en
förening med anor från 1974. Vi
finns till för att ingenjörs- och företagsekonomistuderanden på Wolffskavägen ska ha ett så trivsamt
studieliv som möjligt. Vi är väldigt
roliga att ha att göras med, tro inte
på det som ryktas om ingenjörer. Vår
färg på halaren är gul (förväxla oss
inte med ekonomistuderande i Åbo).
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N.U.D
N.U.D rf är studerandeföreningen
som finns till för studeranden på campus Aleré i Vasa. Första torsdagen i
månaden efter att studistödet kommit ordnar vi traditionellt ett halarkalas med något tema, dit alla är varmt välkomna. Hos oss får man även
beställa sin egen studerandehalare.
Studerar du till sjukskötare, barnmorska, hälsovårdare eller bioanalytiker
får du en vit halare. Studerar du till
estenom eller socionom får du en grön
halare.
SPIRITUS FORSTIS
Spiritus Forstis är föreningen för
dem som studerar till skogsbruksingenjörer på Campus Raseborg.

Skuffis
Skuffis elevkår grundades redan år
1916 och är agrologstuderandenas
ämnesförening. Vi finns här för att
skapa bättre gemenskap mellan studerandena, ordna fester och evenemang. Skuffis har en Skuffishörna i
skolan. Skuf-fit ordnar motionstillfällen och på Måndagspanelen och
Terapitisdagen förbättrar vi världen.

Vita Hjälmen
Vita Hjälmen är studerandeföreningen för alla byggstuderande på
campus Raseborg. Oss kan man
kontakta via mail:
vitahjalmen@novia.fi
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Skruvster
Skruvster är studerandeföreningen
vid Campus Allegro i Jakobstad.
Som en fräsh och ny studerandeförening, i de mest kreativa miljöerna, ger vi en ny bild på studielivet i Jakobstad. Du känner igen
alla Novia studeranden från Jakobstad i våra ljusblåa halare och våra
kreativa och något galna idéer!
Kontakta oss via Facebook eller
per
mail
skruvster@novia.fi.
Vi
ses
på
Campus
Allegro!
ÅKA
ÅKA är föreningen för studerande
vid Åbo-enheten. Ingen kan missa
oss under de tillfällen när vi har på
oss våra rosa halare!
Vi finns till för att göra studerandes
studietid så rolig som möjligt och
detta görs genom olika evenemang
både för våra medlemmar, andra
studerande och våra alumner.
Följ med oss på våra äventyr via
sociala medier så som Instagram
(aka_rf),
Facebook
(Studerandeföreningen ÅKA) och vår blogg
(aka.ratata.fi).

WAT r.f.
WAT r.f. är en förkortning för We
Are Tradenoms. Föreningen är till
för studerande vid Informationsbehandling i Novia Raseborg. Föreningen grundades våren 2016. E-post:
wat@novia.fi Webbsida: wat.novia.fi

VÄ
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SYH-fiilis
SYH-FIILIS r.f. är gamylföreningen
för Novia studerande i Vasa. Besök
SYH-fiilis på http://syh-fiilis.org
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Jenny Melin
+358 400 87 6367
so-novium@novia.fi

KÅRKANSLIER

Novium har tre kårkanslier:

VASA

Wolffskavägen 33
65200 Vasa

GENERALSEKRETERARE
Jonas Sandberg
+358 50 527 2284
jonas.sandberg@novia.fi

TUTORSEKRETERARE
Julia Dahlkvist
+358 50 527 2355
julia.dahlkvist@novia.fi

RASEBORG

Raseborgsvägen 9
10600 Ekenäs

INFORMATIONSSEKRETERARE
Andreas Hindrén
+358 44 762 3690
info-novium@novia.fi

ÅBO

Henriksgatan 7
20500 Åbo

INTRESSEBEVAKNINGSSEKRETEARE
Mikaela Lindeman
+358 44 780 5092
mikaela.lindeman@novia.fi
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Webb: www.novium.fi Facebook: www.facebook.com/pages/Novum/110288612348285
Youtube www.youtube.com/channel/UC5wa_HCTs_VkP2l88dHUY9w
Twitter:twitter.com/Noviums Instagram: noviums

KONTAKT INFORMATION

STYRELSEORDFÖRANDE

