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1. Årsfestveckan

Äntligen är den väntade årsfestveckan här med program för varje smak! Nedan följer
ett schema på årsfestveckans program. Mera information och möjlig anmälan hittar du
i evenemanget av programmet på Facebook. Ha det skoj!

Årsfestveckans program:
Mån 18.10, Baklängessits
Tis 19.10, Halarmärkestorg
Ons 20.10, Syfiilis, pyssel & dansövning
Tors 21.10, Shownight
Fre 22.10, Årsfest
Lör 23.10, Årsfestsillis

2. Soc&koms vänner
Soc&koms vänner finns till för att vara en sammanhållande länk mellan nuvarande

och tidigare studerande, nuvarande och tidigare personal vid Svenska social- och

kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (härefter Soc&kom) samt övriga

personer som omfattar föreningens syfte. Soc&koms vänner strävar efter att ideellt

och ekonomiskt understödja samhällsvetenskaplig undervisning, forskning och

samhällelig verksamhet vid Soc&kom.

Man kan gå med i verksamheten redan som studerande så ifall du är intresserad så är

det bara att gå med.

Mera info hittas på Soc&koms vänners hemsida: https://www.sockomsvanner.fi/start/

Ifall du har flera frågor gällande föreningen är det bara att vara i kontakt!



3. USF-stipendium
StudOrgs årsfest är snart här. Understödsföreningen för StudOrg (USF) delar årligen

ut ett stipendium på StudOrgs årsfest. Man måste inte delta i årsfesten för att söka

eller tilldelas stipendiet. Här följer USF:s information om stipendiet:

Understödsföreningen för StudentOrganisationen vid Svenska social- och

kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f. (USF) mottog, vid sitt stiftande

möte den 20 maj 2000, en donation av StudOrgs dåvarande kurator Jan D.

Oker-Blom. Genom donationen har Kurator Jan D. Oker-Bloms Stipendiefond

instiftats inom USF. Ur stipendiefonden utdelas stipendium till en studerande vid

Soc&kom.

Stipendiet utdelas enligt fondens statuter på basis av följande kriterier:

1) att sökande bidragit till att göra Soc&kom samt StudentOrganisationen känd eller

givit högskolan och StudentOrganisationen positiv PR

2) att sökande varit aktiv inom StudentOrganisationen 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 och CV samt eventuella övriga handlingar som

du önskar åberopa

● - maila din ansökan till: titus.wahlgre@gmail.com

● - ansökningstiden går ut 21.10.2021

Stipendiaten utses av USF:s styrelse och kungörs på StudentOrganisationens årsfest.

Eventuella frågor kan riktas till Titus Wahlgren, kontaktuppgifter:

titus.wahlgren@gmail.com / 0440435366

4. GU + IU Megazone



Nu har du chansen att lätta på trycket från studierna! På onsdag den 27 oktober

kommer gulnäbbsutskottet och internationella utskottet att gå på MEGAZONE och

spela lasertag!! Det här vill du inte missa!! Evenemanget är öppet för alla StudOrgare,

från gulis till utisar, men så klart också äldre ;)

Evenemanget kommer att kosta mellan 8,50-10€, beroende på hur många vi blir. Så se

till att du och alla dina vänner anmäler sig så blir deltagaravgiften så liten som

möjligt!

Maxantalet deltagare kommer ligga på 60 personer och i varje spel kan 30 personer

delta. Ett spel tar 22 minuter. Det kommer finnas två anmälningslänkar, en för den

första starten och en för den andra. SE TILL ATT DU ANMÄLER DIG TILL

NÅGONDERA AV DE TVÅ GRUPPERNA, A eller B.

Anmälan till evenemanget öppnar på tisdag 19.10 klockan 12 och kommer publiceras

i evenemanget på Facebook. OBSERVERA ATT ANMÄLAN ÄR BINDANDE.

VAD? IU+GU goes MEGAZONE

NÄR? Onsdag 27.10, klockan 19 och 19.40

VAR? Salmisaaren liikuntakeskus, andra våningen, Energiankatu 3

HUR? Bekväma kläder och skor som du lätt kan röra dig i

VARFÖR? FÖR ATT MEGAZONE ÄR SJUKT KUL!!

Ha en festlig och fin årsfestvecka!
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