
Beviljande av Vasa nations förtjänsttecken i silver, Ilse Julkunen 23.1.2020 

 

När Ilse Julkunen valdes till Vasa nations inspektor 2015 fick hon frågan vad hon ser som 

inspektorns viktigaste uppgift. På den frågan svarade Ilse att inspektorn ska vara ett ansikte 

utåt och inåt och ha en stödjande funktion. Senast då var nog de flesta överens om att 

nationen gjort ett gott val. 

Ilse är hemma från Kristinestad. Efter studenten flyttade hon till Uppsala för att studera 

pedagogik, språk och drama. Med några nationserfarenheter vid Upplands nation och en 

nästan filosofie kandidatexamen i bakfickan och inledde hon sedan studier i socialt arbete 

vid Helsingfors universitet. År 2002 disputerade Ilse i temat ungdomar och arbetslöshet i 

Nordeuropa efter den ekonomiska recessionen i medlet på 1990-talet. Ett viktigt tema, som 

ännu i dag är aktuellt. Till Ilses meriter hör bland annat jobb som socialarbetare på 

Helsingfors stad, lektor vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors 

universitet, forskningsledare vid Institutet för hälsa och välfärd samt Mathilda Wrede 

Institutet, där hon ännu är aktiv. Ilses samhällsengagemang går inte att ta miste på. Hon har 

varit VD för Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området 2016, 

ordförande för Föreningen för forskning i socialt arbete 2013-2015 och sitter för tillfället i 

Folkhälsans styrelse och Forskningsdirektionen. I år tillträdde hon som ordförande för det 

nationella universitetsnätverket för socialt arbete. Det nordiska samarbetet är henne kärt 

och hon är aktiv inom nordiska forskningsnätverk. 

Ilse utnämndes till professor i praktikforskning och socialt arbete år 2004 (50%) och till full 

professor år 2013. Till hennes expertområden hör bland annat ungdomar, marginalisering 

och viktiga övergångar i livet samt praktikforskning i aktuella samhälleliga frågor. Hon är den 

första svenskspråkiga professorn vid Helsingfors universitet som har praktikforskning som 

sitt område. Praktikforskning innebär att skapa vetenskaplig kunskap med praktiskt värde, 

något som den akademiska världen absolut har nytta av. Just nu arbetar Ilse med en 

internationell studie om nya välfärdspraktiker för utsatta ungdomar. 

Vi kan lätt konstatera att Ilse har lyckats väl med de målsättningar hon hade då hon 

tillträdde. Ilse är en närvarande inspektor som intresserar sig för vasungarna och nationens 

verksamhet. Bland annat har nationsmedlemmar fått hälsa på henne på Brändö och på 

sommarstugan i Pjelax, och vi har fått avnjuta god mat, Ilses trevliga sällskap och diskutera 

mer eller mindre aktuella nationsfrågor. Ilse deltar aktivt i evenemang, både hos våra 

systernationer och i andra nationssammanhang. I och med att Ilse blev vald till inspektor, 

fick Vasa nation inte bara en varm och kompetent sådan, men också sin allra första kvinnliga 

inspektor. 

Ilse har gjort inspektorsrollen till sin egen. Hon förstår vikten av traditioner, samtidigt som 

hon har förmågan att föra verksamheten framåt där det behövs. Ilse leder nationen vänligt 

men bestämt. Av nationsmedlemmarna beskrivs Ilse som jordnära, cool, hjälpsam och 

jättesnäll. Fina egenskaper för en inspektor. 

 



Vasa nations stadgar: 

Förslag om kallande av hedersmedlem skall göras i en skrivelse till nationsmötet undertecknad av 
minst tjugo nationsmedlemmar. Förslaget skall bordläggas och vid det därpå följande 
nationsmötet omfattas av en kvalificerad majoritet utav de närvarande nationsmedlemmarna. 
Förslag som inte omfattas av nationsmötet skall inte omnämnas i protokollet. 

Vid beslut att utdela förtjänsttecken i silver tillämpas samma regler som enligt § 16 gäller vid 
beslut att kalla hedersledamot. Av förtjänsttecknet i silver får inte flera än tre exemplar utdelas 
årligen. 
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