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Hej på er alla! Ett alldeles färskt infobrev 3/2023  kommer här, enjoy!

1. Inledande sits 3.2

Jubileumsårets första sits närmar sig med stormsteg och snart är det äntligen dags att samlas

på Nylands Nation med andra festsugna StudOrgare! Den inledande sitsen är ett perfekt sätt

att starta firandet till äran av vår 80 åriga förening! Temat för sitsen är cocktail med en fri

tolkning av jubileumsdetalj. Kanske är detaljen inspirerad av vår kära förening eller så tar du

skumppa glaset i handen och glitter bandet runt halsen hemifrån!

Sitsen hålls fredagen 3.2 på Nylands Nation med mer information i Facebook- evenemanget.

Det gäller att pricka onsdagen 25.1 i kalendern för då öppnar anmälan i Facebook-

evenemangets kommentarer klockan 12:00 på dagen!

VAD? Vårens 2023 inledande sits

NÄR? Fredagen 3.2 kl. 18:00

VAR? Nylands Nation aka Nylle (Kaserngatan 40)

DRESSCODE? Cocktail med jubileums-detalj

VARFÖR? JUBBE-årets första sits!!!!



2. SAU-Möte 25.1

Är du intresserad av att påverka studiefrågor? Vill du knyta kontakter till arbetslivet? Har du

idéer hur man kan utveckla SAU? Vill du veta vad Networking committee gör? I så fall

träffar jag dig gärna på STUDIE- OCH ARBETSLIVSUTSKOTTETS FÖRSTA

UTSKOTTSMÖTE!

Under mötet kommer vi att bland annat gå igenom årets händelsekalender och bolla idéer

kring föreningens kommande verksamhet. Kom med och brainstorma, ge feedback och äta

goda snacks samt smutta på härligt kaffe!

VAD? Studie- och arbetslivsutskottets möte

VAR? StudOrg-rummet

NÄR? Onsdag 25.1 kl. 16:00!

VARFÖR? För att finns det något roligare än studie- och arbetsliv?!??!

3. StudOrg goes Contact Forum 26.1

Letar du efter sommarjobb, en praktikplats eller kanske deltidsjobb vid sidan om studierna?

Kom i så fall med på Finlands äldsta och största rekryterings- och arbetslivsevenemang för

universitetsstudenter, nämligen CONTACT FORUM!

Evenemanget är gratis för besökare och fullt av program för att stödja jobbsökandet.

Länk till Facebook evenemanget: https://fb.me/e/45DuQzJAz

VAD? Contact Forum

VAR? Mässcentrum, Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors (StudOrg har gemensam start från

skolan, Snellmansgatan 12)

NÄR? Torsdag 26.1 kl. 13-17!

VARFÖR? En ypperlig chans att bekanta sig med olika arbetsgivare!



4. Pulkamöte 30.1

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 30.1. kl. 17 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? Studde

NÄR? Måndag 30.1. kl. 17.00!

VARFÖR? JUBBEPULKA!!!

5. FU-Möte 31.1

Det nya året kickade även igång StudOrgs 80-årsfirande, och därmed är det dags att börja

planera och bolla ideér för jubbe-årets sitser och fester! Sitserna kräver en hel del

funktionärer i mycket varierande uppgifter och därmed vill vi uppmana alla att delta på

mötet. Kom med och bekanta dig med Festutskottet. Det enda som krävs är bra fiilis!

VAD? Festutskottets första möte!

NÄR? Tisdagen 31.1. klockan 16:00

VAR? Studde (StudOrg-rummet, sal 250 på Soc&Kom)

VARFÖR? Fest, snacks och gott sällskap!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSd_qjGx8eOLpwjyO3Tu3f3IGu0cWNX1UgC8FslTHrTGbaXNOA%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link%26fbclid%3DIwAR28mSOS_yqZXBazX-ARw5NKT5ZZpuEenz_eWDiZP4FkPxwWRUvomAQnyTs&h=AT1jVDf1eX9D2sGAxufn_er0xxgkFRlSKlTgfZjShVZaCsZQjI77nqfHDwzz8k5CYjMhRB5yOZbTPKeiPDKmo3bPcksjlfOJj5b7w6Rvrf1M7Q0n002bOG866RE0sD9Z9Sq2xpsMdg&__tn__=q&c[0]=AT3spcLRlNTkBD9nN7DqL5qP3rGT9CSzQ8CD4Hpyt-hHfAq2Z19rYG4zaMSQUme6SSIUW7ARp_eXsUOSWXV8_rAhyCrHZPIhzWBB6tfHTPLrQwN0BZuUb54W0_D6s4Wy05w


6. Sponsoransvarig sökes!

Är DU StudOrgs nästa sponsoransvariga? Är du kreativ, målmedveten och vill du vara med

och förverkliga ett super jubbeår? Posten skulle handla om att under årets gång söka spons till

StudOrgs olika evenemang, t.ex. årsfesten och spexet. Som sponsoransvarig kommer du

samarbeta med utskotten, vilket betyder att du alltid har gått om stöd.

Ifall det här låter intressant eller du vill veta mera kan du kontakta jubileumskoordinatorn

Emma Gustafsson på email eller WhatsApp/Telegram: 0505210688.

7. Save the date: Teknologföreningens Valentinsitz 18.2

“Alla vägar bär till Rom”

Det är ju lite mörkt och dystert här i Finland, inte sant? Packa din kappsäck och sikta dina

fötter mot Rom då Urdsgjallar förvandlas till det mest romantiska resmålet!

Välkomna på Teknologföreningens traditionella Valentinsitz den 18.2! Sitzen är öppen för

alla som studerar i huvudstadsregionen och har dessutom en öppen efterfest för alla myndiga.

I sitzpriset ingår efterfesten.

Mer information kommer snart!

Länk till evenemanget: https://fb.me/e/2nvq64553

https://fb.me/e/2nvq64553


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


