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Hejsan, nedan hittar ni en massa trevligheter, enjoy!

1. Pulkamöte 1.2

Fastlagstisdagen och vinterns bästa evenemang, nämligen LASKIAISRIEHA närmar sig med

stormsteg! I år går det av stapeln den 21.2 i Brunnsparken. Det är alltså dags att bygga

Studorgs pulka!

Vi kommer att ha ett planeringsmöte den 1.2 kl. 16 i StudOrg-rummet. I sann jubileumsanda

skall årets pulka vara bigger and better than ever! Därför behöver vi just DIG med och hjälpa

till med byggandet!

Ifall du redan har idéer för pulkan, kan du skriva dem i detta formulär:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd…/viewform…

VAD? Pulkamöte

VAR? I studde

NÄR? Onsdag 1.2 kl.16

VARFÖR? JUBBEPULKA !!!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_qjGx8eOLpwjyO3Tu3f3IGu0cWNX1UgC8FslTHrTGbaXNOA/viewform?usp=sf_link&fbclid=IwAR3Ib6RTjGi1_xFFWF3nxAJOmRIDuKIt0C4YDD-J7WLT2C2Lk5Eji5HQwI4


2. Redaktionsmöte 2.2

Hejssan svejssan!

Nu har vårterminen startat och det innebär såklart att Soc&Komposten kallar till

redaktionsmöte!

Alla är välkomna, vare sig man har en färdig idé eller inte. Stilen är fri och vi ser fram emot

att höra era tankar om vad ni vill ha med i årets första tidning

VAD? Redaktionsmöte för det första numret av Soc&Komposten

NÄR? Torsdag 2.2.2023

VAR? I redaktionen

VARFÖR? För att väcka vår inre skrivarglöd ur dess vinterdvala (och snacksa)!

3. IU-Möte 8.2

Nu har det tillfrisknats så då försöker vi på nytt!

Vill du vara delaktig i att göra utbyteselevernas tid i Finland helt oförglömlig? Kanske du

sitter på en hel hög med idéer för Studorgs utisverksamhet som du vill dela med dig? Eller

kanske du bara är nyfiken på vad internationella utskottet egentligen sysslar med?

Då ska du hänga med på årets första IU-möte!

VAD? Internationella utskottets möte

VAR? Studorg-rummet, sal 250

NÄR? 8.2 klockan 16:00

VARFÖR? International love <3



4. Save the date: Valentinhockey 9.2

Den traditionella valentinhockeyn är här igen! Alla hjärtans dag är så småningom här, alltså

är det också dags för den årliga Valentinhockeyn mellan StudOrg och TF! En så gott som

professionell (läs: du behöver absolut noll förhandskunskaper för att delta) vänskapsmatch på

is väntar, denna gång på torsdagen den 9.2! Ifall du inte är en hockeyvän så går det även att

skrinna fritt på plats eller bara dyka upp för att heja på dina vänner.

Efter matchen rör vi oss mot Ölken för bastu och förfriskningar. Idrottsansvariga uppdaterar

om planerna då det närmar sig, så håll ögonen öppna!

Ta med dig kläder enligt väder, skridskor, maila och eventuellt handduk och andra tillbehör

för bastubad. Ifall du har flera mailor hemma är vi tacksamma om du kan ta med! Sharing is

caring <3

VAD? Valentinhockey med StudOrg och TF

NÄR? Onsdag 9.2 kl. 18 framåt

VAR? I Otnäs, nära Aalto-kampus (Otaranta 6)

HUR? Med power of kakao ;)

VARFÖR? Må bästa lag vinna!

5. Stegmätaren 2023

Stegmätaren är tillbaka igen! Våra vänner på Nylands Nation vill igen utmana oss föreningar

och nationer i huvudstadsregionen och se vem som kan samla mest steg under fyra veckor!

Tävlingen kommer att gå av stapeln 6.3-2.4.2023, och tanken är att StudOrg som förening ska

samla ihop så många steg som möjligt och veckovis rapportera sin mängd steg! Föreningen

med flest uppnådda steg vinner ära, berömmelse och såklart den fina Stegmätarpokalen! Alla

som deltar kommer även givetvis att belönas med ett halarmärke. Håll utkik på Facebook för

anmälan till Stegmätaren 2023!



6. Är du intresserad av spexet?

Planeringen för StudOrgs jubileumsspex 2023 är i full gång! Nu behövs ivriga skådespelare,

dansare, artister, ljud- och ljustekniker och precis alla spex intresserade med för att

förverkliga detta oförglömliga spektakel! Alla är välkomna med, ingen tidigare erfarenhet av

att stå på scen eller dylikt behövs.

Ifall detta väckte ditt intresse eller du har spex relaterade frågor, kan du med låg tröskel vara i

kontakt med spexansvariga:

Elisabeth Tiila

elisabeth.tiila@helsinki.fi

+358408772494

Robert Lindlöf

robert.lindlof@helsinki.fi

+358505323457

Det kommer även att läggas ut ett intresseformulär inom snar framtid, håll utkik!

Njut av veckan!

Francesca Öström
Sekreterare och informatör 2023
StudentOrganisationen vid Svenska social- och
kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f.
francesca.ostrom@helsinki.fi
040 5695699
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