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1. Hempong med Codex, StudOrg, TF och Thorax den 24.4

Välkommen på HemPong lördagen 24.4!

I den här beerpongturneringen har vi med hela fyra föreningar; Codex, StudOrg, TF och

Thorax! Evenemanget ordnas på Zoom i samarbete med Beer Pong-klubben Drink And

ReRack Association (DARRA).

Totalt kommer 32 lag att rymmas med, 8 från varje förening. Det gäller alltså att vara

snabb med sin anmälan! Ett lag består av 2 personer. Man får ställa upp ensam eller som

par, men det räcker med att ena från laget anmäler båda. Anmälan öppnas torsdagen 15.4

kl 12.00.

Det kommer att bli en hård kamp! Vinnaren av turneringen kommer att bli belönad med

ett fint pris. Även några andra fantastiska priser kommer delas ut, bland annat för “team

of the day”, alltså laget med bäst fiilis. Kvällens tema är B & P och det gäller även

klädseln - med fri tolkning!

Närmare information hittas i evenemanget på Facebook! Kontakta Selja

(selja.taipale@helsinki.fi / Facebook) vid eventuella frågor.

Anmälningslänken: https://forms.gle/2i7GQw33uKQZfGibA

Länken till evenemanget:
https://www.facebook.com/events/404986433990323?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mecha

nism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

https://forms.gle/2i7GQw33uKQZfGibA
https://www.facebook.com/events/404986433990323?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/404986433990323?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D


2. AFTER STUDIES – arbetslivsseminariet del 1 den 29.4

Du har väl inte missat arbetslivsseminariet som ordnas i två omgångar på distans?

Den första omgången äger rum på torsdag den 29 april kl. 17-19, då du får höra

intressanta och inspirerande tal från alumner som studerat sociologi, socialt arbete och

socialpsykologi vid Soc&kom. Dessutom kan du ställa frågor under diskussionen; lönar

sig absolut att delta!

VAD? AFTER STUDIES del 1

VAR? Zoom

NÄR? Torsdag den 29 april kl. 17-19

PRIS? Gratis!

VARFÖR? En fantastisk möjlighet att bli inspirerad och informerad om arbetslivet!

3. Studorg idrottar spelkväll den 28.4 - save the date!

Det har blivit dags för vårens sista Studorg idrottar! Den här gången blir det en spelkväll

med några olika spel och pre-vappen tema. Håll utkik på Facebook för evenemanget!

4. VAPPEN

StudOrg goes bäst i test 30.4!
StudOrg firar vappen på distans för andra året i rad - men i år testar vi ett nytt koncept!

I stil med serien Bäst i test kommer vi utsätta frivilliga StudOrgare för utmanande men

roliga test. Hela spektaklet kommer filmas och sedan ha premiär för föreningen under

valborgsmässoafton. Evenemanget kan t.ex. fungera som en förfest för dina vappenplaner

eller som underhållning till den traditionsenliga vappenmunken. I slutändan kommer

publiken få rösta fram sin favorit!

VAD? Screening av StudOrg goes Bäst i test!

NÄR? 30.4 kl. 16



VAR? Zoom

VARFÖR? För Babben och David (och det gyllene priset!)

Vid frågor kan du kontakta Julia Rehn (julia.rehn@helsinki.fi) eller Elin Nyqvist

(elin.e.nyqvist@helsinki.fi).

Mera info hittas på FB via länken:
https://www.facebook.com/events/1564793190386683?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%

7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

Save the date - Vappenfirande med Studorg den 1.5

Håll utkik på Facebook för kommande vappenevenemang!

5. HUS enkät om välbefinnande och jämlikhet

Är studiehandledningen på universitetet tillräcklig? Har du upplevt diskriminering eller

osakligt beteende?

HUS genomför en enkät om välbefinnande och jämlikhet hos sina medlemmar. Genom att

besvara enkäten ger du oss viktig data som används till att påverka på universitetet och

utveckla vår egen verksamhet.

Bland respondenterna lottar vi ut trådlösa hörlurar och ett aktivitetsarmband!

Besvara enkäten senast 16.5.:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/111309/lomake.html?rinnakkaislomake=Valbefinna

ndejamlik

6. Svenska Studerandes Intresseförening SSI söker styrelsemedlemmar!

SSI är en intresseorganisation för svenskspråkiga studerande och fungerar bland annat

som utgivare av tidningen Studentbladet och ordnar gemensamma evenemang för

svenskspråkiga och tvåspråkiga studerande.
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SSI:s styrelse för år 2021 kommer att komplementeras på föreningens vårmöte. I HUS

kvot finns det ännu plats för en styrelsemedlem. De med ambitioner att kandidera bör

skicka in en fritt formulerad ansökan till HUS (hallinto@hyy.fi) senast 20.4.2021 klockan

23:59.

Läs mer:

https://hyy.fi/…/vi-soker-kandidater-till-svenska…

https://stbl.fi/ssi/

Ha en solig start på veckan!
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