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DelavAlodernigatan stãngs aY
Â-kademigatm i Âbo ãr
stängd fiir biltrafik från
och med.rråndag 28 ruj.
Andra skedet av renoverilgen av DomlTrkoto¡get har tru fækddit rilì repdarioneD av

Akademigata¡. På grod
av ilbetet stä¡gs AkademigatÐ fó¡ bilt¡añk på
srrãckil TavâsilägenDomkyrkotorget. St¿ingningen gäller inte lätt
t¡aûk.

UDdutagsùrægemægen pâgâr 2-3 mäna-

der

Fler kandidater
klara föï
SDP ¡ Åbo
SDP i Åbo har komplet-

telat si¡ kmdidatlista fü¡
höstens komuDa.lval.
Nya kÂndidate¡ :ir ord-

ftiranden i Talentia i
Egentliga Finland Miua

Kuuela, jounalisten

,obbar sffi egna fõfÊtãtare. Turismstudierna v¡d Novia^ ger Mar¡a Saine^ (t.v.) och Sa ra Degerth mijjlighet att atbeta som egna företagare under studietiden.
sommar är de med och atrangerar flera evenemang i Aboland och på Aland. rcr -ro.G'-nb¿:{
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-Med Olofsdagen ãr vån
mål att få de fõretague som
deltar att gå på vinst. Fö!
Kanalkalaset sköter vi alla

Den stora salen i Novias
byggnad på Nunnegatan 4
ekd tom - nästan, De flesta studerande har evslulat
studierna für i va, nen vid
ett av bo¡den jobbas det för
tullr,
Turismstuderandena Ma¡ia Saine och Sam
Degerth :i¡ två av medìemmaha i åndelslaget Toptimal, som ordlat evenemmg
och andra projekt,
Deras srudier âr projekbaserade, vilket betyder an de

i¡te hr traditionella förelâsd¡gar, inga lârile eller prov
StudierDa sköts via riktiga
projekt och de stude¡mde

smubeta¡

med loretag som

tr kontakr med.
-Vi ¡änkte att det skulle vara kul att jabba med

de själva

andelslaget också pâ somSen kom vi på att det
är fùIr möili8r. vi iobbar ju

ürangenÐg och fìir Röste¡
fór Östers jön hu vi hmd om
meknadsföringen. Vi job-

ba hfut

med det iust nu, alla

mnonser ska sDilt publice-

mùen,

ras, sâger Degerth.

som egna fürelagre och ka
bestämma sjäJw,
Sagt och giort. Saine och

budget,

Degerrh började leta efter
projekt ârt jobba ned, och
lyckades

f s¡ma.ùete med

föreningen Pfo Nagu auangeru de
Olofsdagen i Nagu deû 27
juli Ardra projekt är Kaalka.laser i LemlÐd den 22 juli

och konse¡len Röste¡ fö¡
Östersjön den 18 augusti.

Till uppdragen hö¡ också
art boka ariiste¡ och sköta
Allt erbete sköte¡ de från
datæaleo och mötesrulmet

i Novias lokale¡ Flicko¡na
gör vanliga ubersdagu och
æländer till skolbyggnadeo
kl. 8 vdje morgon.
-Ðet mesta av jobbet ä!
förberedelser inför evenemangen och det ska göras nu.

Det blir mæga telefonsamtâÌ, e-postmeddelanden och

ail göra-listo¡, sâger Saine
.{tr hitta projekt att jobba
med :ir irte ãlltid så iät¡.
-Det är bara Pro Nagu
som tagit kontakt med oss
och frågat om vi yill smabeta, De öEiga projekten

vi

sj?i.lva

h4

tagit initiativ tilL

Degert-h

Hon och saine stoltrivs
med studierna
- Det zi¡ väidigt lärorild,
allt görs ju på dltigt. Jag hu
alltid drõmt om att bli egen
foretagùe, och det ¿ir vi ju nu
redu, säger Saine.

Det Drojelitbæräde ìärandet fu ett rátt nytt studiesystem vid Noviâ Systemel

Tfots fyra sommarprojekt
6nns det ä¡¡u plats i kalen-

sta¡tade fôr två å¡ sedm. De
flesta studerande mmade
arbetssäftet genast, men i¡te
alla I fiol uppstod en debatt

-Vi skulle inte tacka ¡ej
till ytte¡ligue eft proiekt an

vid Novia, nãr

missnöjda

stude¡ande kritiserade sys-

de¡n,

Degenh,
-Det häl ä¡ det roligaste
sommujobbet vi nånsir haft,

;'obba med, säger

säger Sai¡e.

och drömprciektet?

temel.

-Det berodde nog på att
många i¡te visste om att studierna skuJle bedrivæ på det
hit sätlet Inte vi heller Systemet vil kanske lite röligl
i börjæ, det :il mycket bätrre nu Och de som i¡te ville
studera en-ligt projektbaserat
i¡rlärande hù valt âtt b¿irja
studera något annat, säger

-Det skulle nog va¡e ett
ordna ett riktigt stod evenemæg, en gala till exempel
Med lsi¡da atiste¡.

Selim SeliEi, skoltå¡gsbiträdet ocb ordförÐden
fär Hmdikapprådet i Äbo
Tini Vehvilãinen, sjukskötuen och srude¡mden
Surue Rõberg, siutskötùen Thda Koiv¡sto,
ungdomshmdledaen och
företagaren Ana

l(ræis-

to, primäwårdaen OiIi
Peltola och fôretagãen
Eija Niemiren.

Såsonptart ¡
Färþrandens
slnåbåtshemn
Bryggoma vid F:tjstrândens småbåtshm i -Ãbo
tu klda att tas i bruk fÌir
sason8en,
Från och med fredagen den 25 maj kl. 16 ¿ir
del flitt frm fdr båtägùe
att ftirtöja sina båtu vid
bryggorna.

Bryggoma hù förnyâts
och fått belysnirg, ämu
återstå¡ a¡betet med att
fiu elektricitet och vat-

ten I småbåtshmen

ska

det också byggæ en tömtri¡gsstation med septiktaDk.

F?irjstrudero småbåtshar 270 båçlatser

ham
toptiPå webbsidan w
mal,fi fìnns ¡nformation om
teamet och hur de arbetaf.
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MOTIONSIG,I,IPAN,I

över l3OO motionerade
med Folkhälsan
A¡la Kuusrslo

llela 1367 mot¡onskort lämnades in titt
Folkhälsan ¡ våreN motioßkmpani Del
är ett fint resultat, med tanke på att fptiåtr
ets motionärervar 786 till antalet.
-En för{larir€ är att fiÞt¡onskortet ¡ år
var gEtis, tidigare kostade det en eller två

euro, En annan förklar¡ng iù att v¡ h¿r spridit kortet ¡ Sveßkfnland i år, bland dem
som lämnat ¡n kort finns många aisterbottningar mh ãven nylänningar, fttrklaEr
Martô Stom vrd FolkhäLsans förbund
i Àbolard. som traditionellt ordnar mot¡onskampanjen under februari-april.
Ett lockbete för många att anteckna
s¡tt motionerande odr s€dan lãmna ¡n
koftel lilt Folkhälsån äf att man dettar i
dragn¡ngen av en res€chtrk. V¡nnaren ¡
år heter Äke SiÉn trh ñnns I Hindersby i

Ötnytand.

Stlna En:lßson vid r€sèbyrån Fone
överrãcker resechek. Margó Stom
v¡d Fo¡khälsan får ta emot checken av
Sanna Eriksson vid resebyriån Forte i
Patgas. loro m1: <,,ssro

i

PaBæ fick fungera som Fru Fonum, och
hon drog också de tio öwiga vinnilm.
fìll dem ger Folkh¿tlsan prcdukÞaket.

Vjnntre är Pemilla l¡abb, Replot,Jad
SdrErE, Abo, Gqn tlyhotnÈSterÀ

,akoblad, Sari Saari, Äbo, S¡rtta tym,
Paßæ, lrEmr Klmets, Korsholm.
Mâ¡ita Erilsson, Pargð, olte Vwio,
K¡mito, Berùro Nordqv¡st, Pärnäs, och
Annâ oÌman, Pargag.
- Folkh¿itsans fatrhoppningár aR få folk
ut trh röE på sig, säger stsm, oth påm¡nner om att motion ãr en färskvara: Det
gälter att fortsãtta, ãvs om kampanien
tog slutl

