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1. Inledning
Svenska Studerandes Intresseförening r.f. (SSI) är en samarbetsorganisation för svensk- och
tvåspråkiga studerandekorporationer i Finland. SSI:s medlemskorporationer är listade nedan.
Studentkåren vid Helsingfors universitet

HUS

Studentkåren vid Aalto universitet

AUS

Arcada Studerandekår

ASK

Teknologföreningen

TF

Nylands nation

NN

Vasa nation

VN

Åbo nation

ÅN

Östra Finlands nation

ÖFN

Föreningens ändamål är enligt stadgarna att tillvarata svenska studerandes i Finland
gemensamma intressen och främja samarbete mellan dem. SSI:s huvudsakliga uppgift för att
uppfylla detta syfte är att ge ut den intressebevakande medlemstidningen Studentbladet,
Nordens äldsta studenttidning (utgiven sedan år 1911). Studentbladet är ett etablerat språkrör
för de svenskspråkiga studerandena i Finland.
Styrelsen verkar som huvudman för Studentbladet, ansvarar för tidningens administration och
säkerställer tidningens verksamhetsförutsättningar. SSI tillvaratar de intressen som är
gemensamma för de svenskspråkiga studerandena i Finland och främjar samarbetet dessa
emellan. SSI:s mål för 2021 listas i korthet på sidan 3.
SSI samarbetar även med Pro Studentbladet, en förening som finns till för att stödja
Studentbladet och SSI. Mera information om Pro Studentbladet finns på sidan 9.
Detta är SSI:s verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021.
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2. Utvecklingsmål
SSI har fem huvudsakliga utvecklingsmål för verksamhetsåret 2021:
I.

Föreningen SSI: kontinuitet och hållbarhet i föreningsverksamheten

II.

Studentbladet: upprätthållande, utveckling och redaktionens välmående

III.

Utveckling av verksamhet utöver Studentbladet

IV.

Medlemskorporationer: fördjupat samarbete och ökad synlighet

V.

Studentbladet 110 år: evenemang och uppmärksammande

Dessa mål redogörs för i kapitel 3–8 i denna verksamhetsplan.
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3. Föreningen SSI
Kontinuitet och hållbarhet i föreningsverksamheten
Ett av de viktigaste huvudmålen för verksamheten 2021 är att upprätthålla den interna
verksamhetens goda kvalitet. Satsning sätts på kontinuitet och ekonomisk hållbarhet.
Nya förtroendevalda får en djupgående introduktion i början av sitt mandat. Tidigare
föreningsaktiva dokumenterar utförligt sitt arbete och skapar memoranda med klara
instruktioner för uppgifternas skötsel. Detta är viktigt för att förstärka kontinuiteten inom
styrelsen, för att identifiera utvecklingsbehov och för att försäkra att styrelsens centrala
ansvarsuppgifter fortsättningsvis tas om hand när styrelsen byts ut.
SSI har de senaste åren mött utmaningar på grund av förändringar i dess operativa ansvar.
Bland annat har föreningen inte längre en generalsekreterare. Föreningens stadgar
uppdaterades 2018 och 2019 för att passa föreningens förnyade verksamhet samt för att
underlätta verksamheten. Arbetsordningarna uppdaterades hösten 2019. Under
verksamhetsåret 2020 har SSI sett till att anpassa sig till den förändrade verksamhetsmiljön och
under 2021 kommer detta arbete att fortsätta.
Föreningens ekonomiska läge har under tidigare år varit instabilt i och med att vissa
medlemskorporationer utträtt ur SSI. Under 2020 utforskade föreningen noggrant sina utgifter
och minskade dessa genom att byta bland annat leverantör för digitala tjänster. SSI fortsätter att
undersöka liknande möjligheter under 2021 och ser till att utgifterna hålls inom budgetramarna.
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4. Studentbladet
Upprätthållande, utveckling och redaktionens välmående

Studentbladets redaktion består av en chefredaktör och en redaktör (t. engagemangsredaktör).
Redaktionen befinner sig på Tredje Linjen 31 i Berghäll, Helsingfors. SSI:s styrelse verkar som
huvudman för redaktionen och ansvarar för tidningens administrativa ärenden.
Under år 2021 vill föreningen SSI särskilt satsa på Studentbladets synlighet hos sina
medlemskorporationer. Ett annat viktigt mål för föreningen är att fastställa ett säkert och
välfungerande system för insamlingen av medlemmarnas adressuppgifter inför
pappersmagasinens utdelning.

Att upprätthålla tidningens kvalitativa nivå är även en essentiell uppgift för föreningen, även om
SSI inte direkt skall påverka tidningens innehåll. Studentbladet är för många unga det första
mediet som publicerar deras material och detta tas i beaktande i verksamhetens utformning.
Webbplatsen stbl.fi:s tillgänglighet kommer att utredas och förbättras under 2021 med hjälp av
de internationella WCAG-tillgänglighetskriterierna. SSI vill genom en uppdatering av webbplatsen
visa gott exempel även om föreningen inte för tillfället omfattas av EU:s tillgänglighetsdirektiv.
Ifall den under 2020 särskilda situationen fortsätter på grund av covid-19-pandemin, kommer
föreningen fortsätta sin satsning på trygghet i redaktionens arbete. På bild: Studentbladets logo.

4.1. Redaktionen
Den främsta uppgiften för SSI:s styrelse är att fungera som arbetsgivare för redaktionen. År 2021
arbetar SSI vidare med att utveckla föreningen till en attraktiv arbetsgivare för unga. Föreningens
roll som arbetsgivare är en essentiell del av styrelsearbetet och särskild fokus ges åt preventiva
åtgärder för arbetsvälmående, hållbarhet (ekologisk, ekonomisk, social), jämlikhet och
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jämställdhet. Bland annat har föreningen ett delvis anonymt ansökningsförfarande vid
rekrytering för att främja en jämlik rekryteringsprocess.
Studentbladets redaktion besöker universitet och högskolor som en så kallad “nomadredaktion”.
Under 2019 ordnade redaktionen fem dylika besök och rapporterade ett flertal gånger från
universitet och högskolor med bildreportage. Under 2020 kunde redaktionen inte besöka
högskolorna på grund av covid-19-epidemin i Finland. Föreningen är mån om redaktionens
trygghet och under 2021 kommer nomadredaktioner ordnas i mån av möjlighet. För övrigt följer
styrelsen med direktiv och utreder kontinuerligt vilka arbetsmetoder som är säkrast för
redaktionen.
Redaktionens välmående är ett viktigt syfte för föreningen. Under 2021 kommer föreningen
fortsätta sin satsning på redaktörernas välmående med hjälp av individuella utvecklingssamtal
och en särskild idrottsförmån (en viss mängd betald arbetstid kan användas till idrott).

4.2. Tidningen Studentbladet
Studentbladet är en digital tidning som publiceras på adressen stbl.fi. Specialnummer av
tidningen ges ut i pappersform 1–2 gånger om året. I enlighet med detta gavs tidningen ut två
gånger år 2019 och en gång år 2020. Målet för varje publikation är ett magasin med varaktigt
värde, det vill säga vars innehåll kan anses som aktuellt under en lång tid framåt. Ett viktigt mål
år 2021 är att tillsammans med medlemskorporationerna fastställa ett eller flera system för
insamlingen av medlemmarnas hemadresser, som sedan införingen av GDPR år 2018 har blivit
märkbart svårare. Adresserna behövs för utdelningen av Studentbladets pappersmagasin.
Traditionsenligt riktar sig ett av pappersmagasinen (ifall två magasin publiceras under året) till
abiturienter i de finlandssvenska gymnasierna och yrkesläroanstalterna, i tillägg till
medlemskorporationernas medlemmar. Genom att distribuera tidningen till studerande på
andra stadiet vill man väcka intresse för högskolestudier, intressebevakning och Studentbladet.
Ett fortsatt samarbete med aktörer inom det svenskspråkiga andra stadiet i Finland är ett av
målen för verksamhetsåret 2021.
Studentbladet är även den enda finlandssvenska kulturtidskriften med ungdomar som
målgrupp. Studentbladet samarbetar 2021 såsom tidigare år med andra allmännyttiga,
finlandssvenska kulturtidskrifter. Exempelvis hade redaktionerna år 2019 och 2020 samarbeten
med tidskriften Astra. Studentbladet är med i Tidskrift.fi och år 2021 planeras tidningen
fortsättningsvis delta i Bokkatalogen.

6

Annonsförsäljningen för både pappers- och nättidningen sköts 2021 av en privat agent mot
provision år 2021. Detta visade sig vara ett fungerande koncept hösten 2020, till skillnad från
annonsförsäljning inom föreningen eller med hjälp av en annan förening vilket tidigare försökts.

4.3. Webbplatsen
Studentbladets artiklar publiceras alltså främst på webbplatsen (stbl.fi). Webbpublikationen
marknadsförs på sociala medier och via frekventa infobrev per e-post till prenumeranter. Dessa
sociala medier är huvudsakligen Instagram och Facebook, där Studentbladet har 1 000
respektive 1 500 följare. Ett kontinuerligt mål för föreningen är att öka följarantalet i tidningens
digitala kanaler.
Under 2021 utreder och uppdaterar föreningen webbplatsen så att den uppfyller bästa möjliga
tillgänglighetsstandard. Webbplatsen utvärderas av styrelsen tillsammans med redaktionen.
Webbplatsen skall inte endast vara användarvänlig för dem som besöker sidan utan även för
redaktionen som uppdaterar den. Nya redaktionsmedlemmar får en grundlig introduktion till
upprätthållandet av webbplatsen.

4.4. Redaktionen på Tredje linjen
Redaktionen, det vill säga Studentbladets och SSI:s kontor, finns i Berghäll i Helsingfors.
Föreningen flyttade från den tidigare till den nuvarande lokalen år 2018. Det finns begränsat
med utrymme för arkivmaterial på Tredje linjen. Den tidigare lokalen var större än den
nuvarande, så det fanns inga behov av arkivering förrän flytten. Ett av målen för 2021 är att
utföra en genomgående arkivering av materialet som finns på redaktionen. Styrelsen kommer
därför att utreda möjligheten att anställa en arkivarie för deltid.
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5. Intressebevakning och projekt
Utveckling av verksamhet utöver Studentbladet
5.1. Evenemang
Föreningens styrelse sammanträder regelbundet till styrelsemöten. Protokollen från
styrelsemötena bör i mån av möjlighet göras mera tillgängliga för SSI:s medlemmar och
medlemskorporationer under 2021.
Föreningen ordnar åtminstone två föreningsmöten varje år; vårmötet, som ordnas senast i april,
och höstmötet, som ordnas senast i november. Före vår- och höstmöten kan föreningen
eventuellt ordna en aftonskola, där medlemskorporationerna och styrelsen träffas för att
diskutera aktuella ärenden i mera ledig stämning. Till vårmötets viktigaste uppgifter hör att
godkänna föregående verksamhetsårs bokslut och verksamhetsberättelse. Under höstmötet
väljs följande verksamhetsårs styrelse samt Studentbladets chefredaktör. Även följande års
verksamhetsplan och budget presenteras på höstmötet.
År 2021 kommer både styrelse- och föreningsmöten att ordnas i vanlig ordning. Även det
traditionella Studentledarseminariet, som ordnas tillsammans med Pro Studentbladet, kommer
att gå av stapeln onsdagen den 17 februari 2021 (undantagsvis ordnas seminariet virtuellt på
webben). Studentledarseminariet ordnas för medlemskorporationernas och andra intresserade
styrelsers ordförande och vice ordförande varje vår. Seminariet utgörs av presentationer på olika
teman som berör ledarskap samt en middag. År 2021 ordnas inte en middag på grund av
restriktionerna i och med covid-19-pandemin, utan deltagarna får hem ett presentkort per post.
Till skillnad från tidigare år har även Pro Studentbladet valt att anställa en koordinator för
seminariet som varken sitter i SSI:s eller Pro Studentbladets styrelse 2021.
SSI brukar även ordna mer informella evenemang, t.ex. “Öl på redaktionen”, där medlemmar
från medlemskorporationerna får bekanta sig med redaktionen och styrelsen och fritt diskutera
ärenden kopplade till SSI eller Studentbladet. I december 2019 satsade styrelsen bland annat på
en släppfest för vintermagasinet, men under 2020 har restriktionerna hindrat dylik verksamhet.
Under 2021 ordnar föreningen evenemang i mån av möjlighet.

5.2. Intressebevakning
Det finns många frågor i såväl högskolevärlden som i samhället i övrigt som berör studerande
och i vilka studerande behöver en röst. Svenska Studerandes Intresseförening bevakar
studerandes intressen främst genom Studentbladet. Studentbladet kan lyfta fram frågor och
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starta diskussion kring teman som är viktiga för studerande, exempelvis utbildningspolitiska
ärenden eller frågor gällande studerandenas uppehälle.
SSI och Studentbladet följer också aktivt med vad som händer i dess medlemskorporationer och
närsamfund. Även svenskans ställning i högskolevärlden och samhället är ett centralt tema för
SSI och Studentbladet, och därav behandlas språkfrågor regelbundet i tidningens artiklar.

5.3. Projektverksamhet
Utöver Studentbladet ägnar sig SSI åt projektverksamhet, särskilt med fokus på
medlemskorporationerna och deras studerande. Studentbladet är en unik aktör i det
finlandssvenska medielandskapet och SSI vill fortsätta utveckla Studentbladet till en allt mer
mångmedial plattform. SSI vill också möjliggöra för studerande att få sin röst hörd genom att ge
studerande själva de färdigheter och redskap som behövs då man skapar media, antingen
genom traditionell massmedia eller sociala medier.
Både kursverksamhet och publikationsverksamhet nämns särskilt som verksamhetsformer i
föreningens stadgar. Under 2020 ordnade föreningen en kurs i att skapa podd och video. Kursen
i podd och video innehöll även element om journalistisk etik och tillgänglig media, då vi som
förening anser att dessa frågor kräver uppmärksamhet. Kursen i podd och video ordnades även
för studerande som inte var medlemmar i SSI, men innehållet formades ändå särskilt enligt
medlemskorporationernas önskemål. Styrelsen 2020 ansåg att det fanns ett speciellt behov för
en kurs där unga lär sig ta del av dessa nya medier. År 2021 ordnar föreningen dylika kurser eller
andra projekt i mån av möjlighet och behov.
Eftersom kursen i podd och video fungerade väl, finns det idéer om en skrivkurs för unga år
2021. Kursen skulle vara till för att utöka ungas kunnande inom skriftliga medier.

5.4. Samarbetspartner
Pro Studentbladet
Pro Studentbladet är en registrerad ideell förening vars syfte är att på olika sätt stödja
Studentbladet och SSI samt främja och bevaka deras intressen liksom även andra intressen som
är gemensamma för svensk- och tvåspråkiga studerande i Finland.
SSI har ett nära samarbete med Pro Studentbladet. Under 2021 upprätthåller föreningen
samarbetet samt informerar alumner och samarbetspartner om möjligheten till medlemskap i
Pro Studentbladet.
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Nordiskt och internationellt samarbete
Studentbladet ingår i det nordiska nätverket för studenttidningar NOSTAV.
SSI utreder under 2021 möjligheten att engagera sig på internationell nivå i verksamheten som
berör pressfrihet, ungas medieläskunnighet och yttrandefrihet, utan hatprat.
SSI arbetar kontinuerligt för en verksamhet i enlighet med FN:s 17 hållbarhetsmål.
Övriga samarbetspartner
SSI är medlem i Förbundsarenan och Finlands Ungdomssamarbete Allians SSI samarbetar även
aktivt med andra aktörer och föreningar som arbetar med studerande, såsom Svenska
Studenters Bostadsstiftelse (SSBS).
År 2021 är SSI en aktiv aktör i de förbund där man är medlem, har god kontakt med existerande
samarbetspartner och söker aktivt efter nya samarbetspartner.
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6. Medlemskorporationerna
Fördjupat samarbete och ökad synlighet
Till SSI hör följande medlemskorporationer:
Studentkåren vid Helsingfors universitet

HUS

Studentkåren vid Aalto universitet

AUS

Arcada Studerandekår

ASK

Teknologföreningen

TF

Nylands nation

NN

Vasa nation

VN

Åbo nation

ÅN

Östra Finlands nation

ÖFN

Föreningen är öppen för att inleda samarbete med nya medlemskorporationer.
Medlemskorporationerna innehar en viktig roll i att föra studerande och Studentbladet närmare
varandra. Medlemskorporationernas medlemsavgift till SSI används för att finansiera SSI:s
verksamhet samt utgivningen av Studentbladet, och därför är det viktigt att
medlemskorporationerna känner att de har en möjlighet att påverka SSI:s och Studentbladets
verksamhet. Medlemskorporationerna kallas in för föreningsmöte två gånger under
verksamhetsåret, enligt SSI:s stadgar. Styrelsen delger material åt medlemskorporationerna i
god tid före föreningsmöte och ser till att protokoll från samtliga föreningsmöten är lätt
tillgängliga.
Under verksamhetsåret 2021 kommer föreningen att upprätthålla sin transparens i förhållande
till medlemskorporationerna och ytterligare engagera korporationerna i verksamheten. Det är
viktigt för föreningens samt Studentbladets kontinuitet att medlemmar känner till dessa väl.
Ökad kommunikation mellan SSI och medlemskorporationer kan hjälpa i att uppnå att fler
medlemmar känner till föreningen.
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7. Studentbladet 110 år
Evenemang och uppmärksammande
Studentbladet publicerades för första gången år 1911, vilket innebär att 2021 är ett jubileumsår
för tidningen. Detta kommer att uppmärksammas i såväl föreningens som tidningens
verksamhet, tillsammans med samarbetspartner och medlemskorporationer med särskilt fokus
på evenemang och annat uppmärksammande. Styrelsen, redaktionen och Pro Studentbladet
anordnar en arbetsgrupp för jubileumsåret som ordnar jubileumsfirande i mån av möjlighet.
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