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1. Virtuell yoga 

Imorgon, tisdag 7.4 kl.18-19.15 håller Sara Andersson virtualyoga till oss via Zoom. De 

anmälda får en länk till sin e-post till både yogatimmen och dess spotify-lista. Anmälningen 

sker via länken nedanför. Anmäl dig till ”Online Flow för Soc&kom”. 

Anmäl dig här: http://varaaheti.fi/hetkihelsinki  

Det enda som behövs är lite plats, en dator eller telefon för att se yogan, sköna kläder och ett 

bekvämt underlag. Timmen är gratis för StudOrgs studeranden. 

 

2. StudOrg Distancing 

Dags för StudOrg distancing part 3! Den här veckan blir det på torsdagen 9.4 kl. 16.00. Vi 

har skapat ett dokument där du kan läsa mera om Zoom och dess villkor samt hur du kommer 

med i StudOrg distancing 

(https://docs.google.com/document/d/1DUWetH8Jf1PWaIxA0tx5h-M-Sk15aF3eEtRSleMcM

0k/edit?usp=sharing). Vi rekommenderar att du loggar in via Helsingfors universitets 

zoom-sida.  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvaraaheti.fi%2Fhetkihelsinki%3Ffbclid%3DIwAR2OedoVU-6etr5a3mbcij7jBhe4HPGh84DV9QZMUVQCfaK9nDScsfi0wwE&h=AT0K_L7SAdFV8S4QqhU6ewLocGeEOf4UxZSwURGPpPUDuziJSPTaVhIcm7OKnlgooHfy1-vgtqotE9a-q-fVHv1Dw-Oyi3HBAeIlK-d3YQDbT1rnQ9WB_Ja7a_QZ-lZS_iQsyjR-SZurK_KfGeHhQ6rv0-s
https://docs.google.com/document/d/1DUWetH8Jf1PWaIxA0tx5h-M-Sk15aF3eEtRSleMcM0k/edit?usp=sharing&fbclid=IwAR3S4BZY_zFL3MnK9AmdSe2nYsImo-E0zjwob568oEwHWaHsyvf_RnCthNg
https://docs.google.com/document/d/1DUWetH8Jf1PWaIxA0tx5h-M-Sk15aF3eEtRSleMcM0k/edit?usp=sharing&fbclid=IwAR3S4BZY_zFL3MnK9AmdSe2nYsImo-E0zjwob568oEwHWaHsyvf_RnCthNg


 

Vad? Helt som Studde bara att på Zoom  

När? torsdag 9.4 kl. 16.00 

Hur? www.helsinki.fi/zoom (ID-numret publiceras i evenemanget då det börjar). 

Var? Var du vill!  

Evenemanget hittas här: https://www.facebook.com/events/1897146760418209/  

 

3. StudOrgs distanssits 

Ryktet går och ryktet stämmer, StudOrg bjuder in sina föreningsmedlemmar till en sits på 

distans! Sitsen kommer ske via Zoom fredagen den 17.4. Sitsen börjar klockan 19.30 och 

beräknas ta slut 21.30. Vi rekommenderar att ni går med i sitsen via www.helsinki.fi/zoom. 

Sitsrummet på Zoom kommer vara öppet tills kl. 22.00, sen fortsätter festandet på eget håll!  

Klädkoden är valfri hemmaklädsel, en ypperlig chans att visa upp sin bästa corontän 

utstyrsel. Sitsen är gratis, eventuella kostnader för intag under sitsen står man själv för. På 

Zoom kommer det att skapas olika ”rum” så att det skapas mindre ”bord” som på en sits. I 

anmälan finns möjligheten att önska sittsällskap till sitt ”bord”.  

 

Vad? StudOrgs första sits på distans 

Var? På din dator, pekplatta eller telefon via Zoom 

När? Fredag 17.4, coccarna börjar kl. 19.00 och sitsen kl. 19.30 

Dresscode? Valfri hemmaklädsel  

Anmälan till sitsen har öppnat och hittas via denna länk och i evenemanget på Facebook: 

https://forms.gle/JhxDuLjMMWicsUth6  

http://www.helsinki.fi/zoom?fbclid=IwAR27iEZBL_1FlLi5IauMIq6EQ0oJJ1P-S9SPoQKTu-dUrYbEhk6xhGgt5gY
http://www.helsinki.fi/zoom?fbclid=IwAR27iEZBL_1FlLi5IauMIq6EQ0oJJ1P-S9SPoQKTu-dUrYbEhk6xhGgt5gY
https://www.facebook.com/events/1897146760418209/
http://www.helsinki.fi/zoom?fbclid=IwAR1O59pfR-g-25sjqE7t8KbxZrrx7g87ejZxhDCIKEn0gwUb-pDZb7jWW2E
http://www.helsinki.fi/zoom
https://forms.gle/JhxDuLjMMWicsUth6


En sits på distans skiljer sig en hel del från en bekant sits på Nypolen. Denna gång får 

deltagarna själv stå för sitt eget spis och sitsa i hemmiljö. I evenemanget finns tips nå några 

enkla maträtter som kan tillredas eller beställas. 

Länk till evenemanget hittas här: https://www.facebook.com/events/207395954010162/  

 

4. Virtuell författarträff med Kugge 

Känns allt arbete på distans oinspirerande? Behöver du någonting annat att tänka på än 

pandemin? Eller kanske du har sökt efter en ny bok att sträckläsa för att prokrastinera 

studierna? 

Michaela “Kugge” von Kügelgen började studera på Soc&Kom 2005 och fungerade som 

StudOrgs ordförande 2008. Förutom att ha arbetat som journalist har Michaela gått en 

författarutbildning och hon debuterade 2017 med romanen ”Vad heter ångest på spanska?”. 

Michaelas andra roman Nationen, som handlar om en fiktiv studentnation i Helsingfors, har 

nyligen kommit från tryckeriet och hon erbjuder nu oss StudOrgare en exklusiv möjlighet till 

en författarträff! 

Under träffen kommer Michaela berätta om boken, hur den kom till och om skrivprocessen. 

Deltagarna får givetvis även ställa frågor! 

Här kan du läsa Svenska Yles recension av Nationen: 

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/03/27/bokrecension-sitsar-sillisar-och-snapsvisor-michaela-

von-kugelgen-skriver-om?fbclid=IwAR3d0sVadmrYZRO_MoUllPWIXeHxHVHb517q3KU

wAcC6X68nDJpJ9Qk7m0M 

 

Vad? Virtuell författarträff med Kugge 

När? Tisdag 14.4 kl. 18.00 

Hur? www.helsinki.fi/zoom (ID-numret publiceras här i evenemanget då det börjar) 

https://www.facebook.com/events/207395954010162/
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/03/27/bokrecension-sitsar-sillisar-och-snapsvisor-michaela-von-kugelgen-skriver-om?fbclid=IwAR39VDwjTPptgad7m5Gj5q1vYgi0mA-ydHnYpNAtDQyCZfCu2LTfBRhQhuk
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/03/27/bokrecension-sitsar-sillisar-och-snapsvisor-michaela-von-kugelgen-skriver-om?fbclid=IwAR39VDwjTPptgad7m5Gj5q1vYgi0mA-ydHnYpNAtDQyCZfCu2LTfBRhQhuk
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/03/27/bokrecension-sitsar-sillisar-och-snapsvisor-michaela-von-kugelgen-skriver-om?fbclid=IwAR39VDwjTPptgad7m5Gj5q1vYgi0mA-ydHnYpNAtDQyCZfCu2LTfBRhQhuk
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/03/27/bokrecension-sitsar-sillisar-och-snapsvisor-michaela-von-kugelgen-skriver-om?fbclid=IwAR39VDwjTPptgad7m5Gj5q1vYgi0mA-ydHnYpNAtDQyCZfCu2LTfBRhQhuk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.helsinki.fi%2Fzoom%3Ffbclid%3DIwAR0XqBIaBlS10_UhAbUOHs1j6RD7LQ_xTaRRuSq3xnoRbL7H8xuSTnE6Vz8&h=AT20yLpe7QWN_oFNOg4rRpucV8t34o05UKu8kVv6qR2xH67nL8IHxK4Av0ZVB33Vfadnq9dGj44x2pygm7fG0bf952UkbbCbNhAm4dT9CQLtGYVTw3HXNU7TCogfe9H_SIPztI0T8KBiVvaHV7lC8tLAink


Var? Precis där det är som bekvämast för dig 

Evenemanget hittas här: 

https://www.facebook.com/events/1844696455661466/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=

1586171804244378  

 

5. Halarmärkestävling 

Halarmärkestävlingen är ännu igång! I halarmärkestävling har du möjlighet att designa 

StudOrg relaterade märken! Vinnarbidraget kommer att röstas och presenteras på 

Valborgsmässoafton. Bidragen skickas in till halarmarken.studorg@gmail.com. 

Vinnarmärket säljs på hösten. Bidragen behöver inte vara helt finslipade, utan skisser går 

också bra! 

 

- Regler? Märket ska vara något StudOrg relaterat 

- När? Bidrag kan skickas in från och med NU till tisdagen 28.4. 

- Hur? Skicka bidraget till halarmarken.studorg@gmail.com. OBS! Max två bidrag 

per deltagare. 

- Varför? Vi vill ha ditt halarmärke (+ du har något att göra hemma)! 

- Pris? Förutom halarmärket får man en gratis sits (när vi slipper och sitsa igen) 

 

Frågor kan riktas har något som du undrar så fråga gärna Tuukka Kainulainen eller Matilda 

Lindfors. 

 

 

6. Coronaviruset och försörjning – 5 saker som är bra att veta som student 

1. Ett arbetsavtal, som gäller tills vidare, kan uppsägas innan arbetsförhållandet börjar. Det är 

möjligt att uppsäga även visstidsanställda innan arbetsförhållandet börjar, om båda parter har 

avtalat om uppsägningsmöjligheten i arbetsavtalet. 

Arbetsgivaren bör ha tunga och välmotiverade grunder för uppsägningar. Arbetsgivaren, som 

sysselsätter mer än 20 anställda, måste i regel inleda samarbetsförhandlingar innan 

https://www.facebook.com/events/1844696455661466/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1586171804244378
https://www.facebook.com/events/1844696455661466/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1586171804244378


arbetstagarna kan uppsägas av ekonomiska eller produktionsmässiga skäl. Uppsägningstiden 

framgår av arbetsavtalet eller kollektivavtalet. 

2. En permitterad studerande kan nu få arbetslöshetsförmån. Villkoret är att man har blivit 

permitterad efter den 16.3. Denna ändring är i kraft till den 31.7. 

3. Hävning av ett arbetsavtal under prövotiden underlättas i och med lagförändringen. 

Arbetsgivaren kan häva ett arbetsavtal under prövotiden också av ekonomiska eller 

produktionsmässiga skäl. Hävningen är ändå inte möjligt innan man har börjar jobba! 

Arbetsgivaren måste också utreda möjligheten att undvika att häva arbetsavtalet genom att 

placera eller utbilda arbetstagaren till andra uppgifter. 

4. Det blir möjligt att permittera visstidsanställda. Arbetsgivaren kan permittera en 

arbetstagare i ett anställningsförhållande för viss tid under samma förutsättningar som en 

arbetstagare som har ett arbetsavtal som gäller tills vidare. 

5. Du behöver inte annullera eller återbetala studiestöd även om du inte får ihop tillräckliga 

studieprestationer på grund av de rådande undantagsförhållandena. 

Om det inte av den anledningen har varit möjligt att studera kan utbetalningen av studiestödet 

fortsätta även om studieprestationerna inte är tillräckliga. 

Källor: Arbets- och näringsministeriet och Arbetarskyddsförvaltningen 

Läs mer: 

https://tem.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/lomautusten-ilmoitusaika-ja-yhteistoimintaneuvottel

uide n-kestoaika-lyhenevat-valiaikaises-1 

https://tem.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/lakimuutos-laajentaa-lomautetun-oikeutta-tyottomy

yset uuteen-seka-nopeuttaa-tyottomyysetuuden-hakemista-ja-saamista 

https://tem.fi/sv/vanliga-fragor-om-coronaviruset-och-arbetslivet 

 

7. Vårens fysiska evenemang inhiberas 



En ledsam men välkänd nyhet är att regeringen bestämt att förlänga förbjudet för träffar på 

över tio personer fram till 31.5. På grund av detta kommer alla vårens evenemang fram till 

31.5 att inhiberas. De virtuella StudOrg-rummen kommer att fortsätta som hittills och 

styrelsen fortsätter att jobba för att kunna erbjuda mera program under denna tid.  

Kommande evenemang:  

Tisdag 7.4, Virtualyoga  
Torsdag 9.4, StudOrg distancing 
Tisdag 14.4, Virtuell författarträff med Kugge 
Fredag 17.4, Distanssits 
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