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Oktober är här och det innebär att det börjar närma sig årsfest… Spännande tider hörni! Nu
till veckans infobrev.

1. Baklängessitsen

Stissegnälkab sgrOdutS åp anmokläV!

Årsfestveckan kickar traditionsenligt igång med baklängessitsen. I år är sitsen 79 minuter lång
– en minut för varje år som StudOrg fyller.

Sitsen går av stapeln måndagen den 17.10 på Satakuntalainen Osakunta. Anmälan öppnar
måndagen den 10.10 klockan 12.00. Mer information går att finna i evenemanget på
Facebook.

2. Jan D. Oker-Bloms stipendium

Understödsföreningen för StudOrg (USF) delar årligen ut ett stipendium på StudOrgs årsfest.
Man måste inte delta i årsfesten för att söka eller tilldelas stipendiet!

Stipendiet utdelas på basis av följande kriterier:

1) Att sökande bidragit till att göra Soc&kom samt StudOrg känd eller givit högskolan och
StudOrg positiv PR.

2) Att sökande varit aktiv inom StudOrg och visat intresse för dess verksamhet och samtidigt
uppnått goda resultat i sina studier.

Praktiska instruktioner:



- Stipendiet beviljas på basis av ansökningar. Skriv en fritt formulerad ansökan, ur
vilken det tydligt måste framgå på vilket sätt just du uppfyller de ovannämnda
kriterierna.

- Bifoga studieregisterutdrag (printad räcker som du själv kan beställa) och CV samt
eventuella övriga handlingar som du önskar åberopa.

- Mejla din ansökan till: titus.wahlgren@helsinki.fi. Ansökningstiden går ut den
7.10. Stipendiaten utses av USF:s styrelse och kungörs på StudOrgs årsfest.

Frågor kan riktas till Titus Wahlgren, ordförande för USF: titus.wahlgren@helsinki.fi / 044
043 5366.

3. Netta Suomis stipendium

Nedan följer viktig information om StudOrgs stipendium till Netta Suomis minne, som
kommer att delas ut på StudOrgs årsfest den 21 oktober.

Netta Suomi var studerande i statskunskap och aktiv inom StudOrg. Hon var en samhällsaktiv
och engagerad person som alltid ställde upp för sina vänner. Hon satt i styrelsen 2011 som
skattmästare.

Netta gick bort i februari 2012 och till hennes minne beslöt StudOrg att inför föreningens
70-års jubileum år 2013 skapa Stipendiet till Netta Suomis minne.

Nu önskar vi få förslag på en person som kan mottaga detta stipendium. Om du känner en
person som enligt dig aktivt bidrar till sin omvärld på små eller stora sätt, och som är en god
vän, kan du föreslå hen som mottagare av detta stipendium. Personen behöver inte vara aktiv
inom StudOrg, men ska studera vid Soc&kom eller ha övergått till Statsvetenskapliga
fakulteten från Soc&kom.

Vi hoppas att ni alla kan komma med förslag senast den 9.10.

Namnförslagen med en kort motivering kan skickas per mejl till StudOrgs kurator
(viola.mickos@helsinki.fi) under rubriken “Nettas stipendium”.

4. StudOrg idrottar – basket

Nu på onsdag (5.10) spelar vi basket i Unisport Gumtäkt. Plocka med dig inneskor,
vattenflaska och gott humör och så ses vi där! Vi kör gemensam start från skolans aula ca
klockan 17.20. Om du kommer direkt ska du komma till salen på övre våningen!
Inga förhandskunskaper behövs och observera att du INTE behöver vara medlem i Unisport
för att delta.



VAD? StudOrg idrottar goes basket
NÄR? Onsdag 5.10 kl. 18
VAR? Unisport Gumtäkt
VARFÖR? Vem vill inte spela basket som Troy Bolton?!

5. Måsgalan

Årsfestveckan närmar sig med stormsteg och ni vet väl vad det innebär? Jo, att vår allra
käraste Måsgalan är tillbaka!

Måsgalan är StudOrgs alldeles egna filmgala som går av stapeln dagen innan årsfesten. Vem
som helst får skicka in ett bidrag, så nu är det bara att plocka fram filmkameran och låta
fantasin flöda! Du kan skapa vad som helst för video, till exempel någon rolig sketch, spex
eller vlogg, eller så kan du samla ihop ditt kompisgäng och skapa något tillsammans. De enda
reglerna är att videon inte får vara en TikTok, samt att den måste vara 1–10 minuter lång.
Årets tema är vänskap. Du får tolka temat helt fritt!

Allt detta kulminerar sedan i den glamorösa Måsgalan, som går av stapeln torsdagen den
20.10. Under kvällen kommer vi att få se alla filmbidrag, varefter publiken röstar fram sin
favorit. Publikfavoriten vinner sedan ett fint pris! Du behöver absolut inte vara något
filmproffs för att kunna delta, alla bidrag är hjärtligt välkomna!

Gör så här för att delta:

1. Filma och redigera din video!
2. Ladda upp din färdiga video på YouTube och märk videon som “olistad”.
3. Skicka länken till din video till Ida Slöör på ida.sloor@helsinki.fi. Deadline för att

skicka in bidrag är den 18.10!

Behöver du inspiration? Kolla in förra årets vinnande bidrag HÄR:

https://www.youtube.com/watch?v=gQzXlCYKwho

6. Kom ihåg att betala årsfesten!

Glöm inte att deadline för att betala årsfesten är nu på fredag den 7.10. Alla deltagare har
fått betalningsinformationen skickat till sig per mejl.

Har du frågor? Kontakta StudOrgs årsfestmarskalk Karen Lindholm:
karen.lindholm@helsinki.fi.
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Ha en fin vecka <3

_____________________________________
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