Välkommen med!
Grattis, Du har nu fått chansen att
börja studera i Finlands bästa

Åbo kåravdelning r.f.

Vem är vi?
Studerandeföreningen ÅKA r.f. vid
Campus Henriksgatan.
Det som vi ordnar är:

studiestad!
För att din kommande studietid skall
bli så angenäm som möjligt
erbjuds du möjligheten att komma med
i Campus Åbo, Henriksgatans
egna studerandeförening

ÅKA

Gulisintagning
Sportevenemang
Jippon för vårt fadderbarn i Kenya
Sitzar
Kubbmästerskap
temakvällar
Årsfest i oktober
Samt andra evenemang och fester!
SAVE THE DATE!

Vår 12te årsfest kommer att
hållas fredagen den 18.10.
Mera info kommer snart!
ÅKA Styrelsen 2019

Så här blir du medlem:

26.8 Kom och träffa andra förstaårets

Vi har ett kansli i
Alternativ 1: ÅRSMEDLEM

källarvåningen.
Kom och säg hej när kansliet
är öppet eller någon är på plats!
Kansliturer har vi varje vecka
enligt följande:

Onsdagar 11:00-13:00

Följ med på våra äventyr!

FB: Studerandeföreningen

Gulis programmet

ÅKA r.f.

Instagram: aka_rf
E-post: aka@novia.fi

Betala in 7 € och bli medlem för ett läsår!

28.8 Kom och träffa andra första årets

Alternativ 2: LIVSTIDSMEDLEM
Betala in 20 € och bli medlem för all framtid!

studerande tillsammans med dina tutorer på gulisöl

Betala in summan till föreningens konto:
Aktia FI9140558120040703
eller kom till vårt kansli
på källarvåningen och betala kontant.

När medlemsavgiften är betald, kom
till kansli och hämta ett ÅKA r.f.klistermärke som bekräftar ditt
medlemskap.
Ifall du betalat till kontot, skall du ha
ett kvitto som bevis när du hämtar
klistermärket.
Som medlem är du berättigad till olika
medlemsförmåner som bl.a. billigare
evenemangspriser.

Vi vill gärna se Dig
Frågor och kommentarer gällande föreningen
kan även skickas till föreningskurator
Ada Möller via
akakurator@gmail.com

studerande på vår Speeddating-kväll

som medlem i ÅKA r.f.!

2.9 Medlemsmöte & After
School Special (ASS)

10.9 Intrositz 1
12.9 Intrositz 2
19.9 Gulisintagning

OBS!
Halarprovning sker alla vardagar mellan
27.8-4.9
Deadline för halarbeställning
är 4.9. så kom in till kansli
innan det och beställ din
halare!

