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GRATTIS!

GRATTIS!

GRATTIS, GULNÄBB!
ycka och framgång med studierna som börjar och allt vad
universitetet och studentlivet för med sig! Snart börjar studier och
utöver att du får studera i ett toppuniversitet får du även vara en
del av en toppen studentgemenskap. Jag vill hjärtligt välkomna
dig till vår studentkår som är gemenskapen för all studerande vid
Helsingfors universitet.
Inom studentkåren arbetar styrelsen och våra sakkunniga för
att förbättra studenternas framtid och bevakar dina intressen
såväl vid universitetet, i staden som i samhället. Vi ger dig råd
om utmaningarna uppstår.
Varje student har sin egen stig från gulnäbb till magister. Jag
rekommenderar varmt att du gör din stig din egen. Jag vill uppmuntra dig
att vara nyfiken och modig. Välj intressanta kurser från en annan fakultet,
delta i föreningsverksamheten, bekanta dig med nya människor, hitta
livslånga vänskapsrelationer och kom med och förändra världen.
Utöver modet rekommenderar jag att du lär dig att lyssna på dig själv och
att säga nej till dig själv om det finns för mycket på gång. Det är önskvärt att
man tar tid för avkoppling i lugn och ro.
Återigen vill jag gratulera dig för att du kom in på universitetet!
JESSIKA ISOMERI
STYRELSEORDFÖRANDE FÖR STUDENTKÅREN VID HELSINGFORS UNIVERSITET
IG @JESSIKAISOMERI
TWITTER @JESSIKAISOMERI

5
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INLEDNING

älkommen som medlem till Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS)! Alla studeranden som
avlägger lägre eller högre examen vid Helsingfors
universitet är medlemmar i HUS samt doktorander
och utbytesstudenter som gått med i HUS.
I den här gulnäbbsguiden har väsentlig information om att inleda studierna och studentlivet sammanfattats. I gulnäbbsguiden berättas bland annat
om HUS medlemsförmåner, studentintressebevakning,
studentlivets möjligheter, vad som ska beaktas när bostäder
söks och mycket annat.
Studentlivet är även annat än studier. Genom att till exempel delta i HUS studentevenemang eller gå med i
föreningsverksamheten blir din studietid oförglömlig. Eller kanske du vill göra universitetet,
studentkåren eller samhället till en bättre plats för
studenterna som förvaltningens studentrepresentant eller
HUS delegationsmedlem.
GEMENSKAPEN
Vi är framför allt studenternas gemenskap. I HUS får du delta i verksamheten på ett sätt som intresserar just dig. Vi ordnar roliga evenemang året om från gulisevenemangen till
vappen. Alla ingår i studentgemenskapen på ett sätt som
passar dem själv bäst.

GULNÄBBSGUIDE

INTRESSEBEVAKARE
Vi bevakar dina intressen. Tack vare ett långsiktigt och ofta
osynligt intressebevakningsarbete kan studenterna glädjas
över FPA-understödda studentmåltider, förmånligt studentboende och SHVS som tar hand om hälsan hos studenter.
TJÄNSTELEVERANTÖR
Medlemmarna i HUS har rätt till många slags medlemsförmåner såsom stödda måltider, rättshjälp, Ylioppilaslehti,
Studentbladet, Studentkalendern, gulnäbbsguiden, studiekortet och studentrabatter runtom i Finland.
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SERVICEBYRÅ

HUS SERVICEBYRÅ
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HUS servicebyrå är öppen från måndag till
fredag under terminerna. Aktuella öppettider
finns på servicebyråns webbplats
hyy.fi/sv/palvelutoimisto. På servicebyrån
kan du bland annat sköta ärenden som rör ditt
medlemskap i studentkåren. Servicebyrån
betjänar också föreningar.
FÖR MEDLEMMAR
Läsårsdekal
Studentkårsavgifter
HUS produkter (till exempel collegetröjor, t-shirts, tygkassar, overallmärken)
info@hyy.fi eller 050 551 6146
Du hittar chattjänsten i nedre hörnet på webbplatsen
FÖR FÖRENINGAR
Mötesrumsreservationer
Nycklar till föreningslokaler
Uthyrning av föremål och utrustning
toimisto@hyy.fi eller 050 551 6145

TJÄNSTER
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TJÄNSTER FÖR HUS MEDLEMMAR
STUDIEKORT
HUS medlemmar kan aktivera ett gratis digitalt studiekort (Frank App) eller beställa ett traditionellt studiekort från Franks nättjänst. Kortet är det enklaste sättet att bevisa att du är
medlem av studentkåren. Med kortet får du rabatt exempelvis på VR, Matkahuolto och studentrestaurangerna. Dessutom får du rabatt
på hundratals inköp och tjänster. Det traditionella studiekortets läsårsdekal byts ut varje år
på HUS Servicebyrå eller tillfälliga dekalutdelningsställen. Läsårsdekalen är ett bevis på att
du betalat studentkårens medlemsavgift. Beställningsanvisningar och massor av nya erbjudanden för studerande: www.frank.fi
RÅDGIVNING
HUS sakkunniga ger medlemmarna råd exempelvis angående studenternas rättsskydd,
boende, försörjning eller studierna. Deras
kontaktuppgifter finns på HUS webbplats.
YLIOPPILASLEHTI
HUS prenumererar på Ylioppilaslehti för alla
sina medlemmar. Den utkommer tre gånger
per termin. Ylioppilaslehti grundades 1913 och
bevakar samhället, kulturen, högskolepolitik
och andra ämnen som berör studerande och
berättar om dem innan andra medier hunnit
vakna upp. Den erbjuder nya perspektiv, något att tänka på och känslor. Kontakta chefredaktören om du vill skriva, fotografera eller illustrera för Ylioppilaslehti
(paatoimittaja@ylioppilaslehti.fi).

STUDENTKALENDERN
HUS medlemmar får Studentkalendern varje
år. I kalendern finns också nyttig information
om studentkåren, presentation av föreningar inom HUS och studentförmåner. Kalendern
får du på HUS servicebyrå eller de tillfälliga
dekalutdelningsställena i början av läsåret.
RÄTTSHJÄLP
Juristklubben Codex r.f. erbjuder gratis juridisk rådgivning till svenskspråkiga HUS-medlemmar. Största delen av frågor som ställs
handlar om boende, anställningsförhållanden, familje- och arvsrätt samt frågor gällande studier och socialskydd. Rättshjälpen ger
inte rådgivning gällande skatter. Servicen gör
inte upp några handlingar, men ger råd om
hur man formulerar olika dokument och granskar färdiga handlingar. Jour under läsåret
varje tisdag kl. 17–19. Kontakta:
rattshjalp@codex.fi, www.codex.fi
LILLA HUS
HUS erbjuder tillfällig barnpassning för medlemmars barn på adressen Brobergsterrassen 3 C. Maximitiden är fyra timmar i taget.
Barnen måste vara minst 6 månader gamla.
Mer info: pikkuhyy@hyy.fi och hyy.fi/sv/guide/overlevnadsguide#lilla-hus
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EVENEMANG 2021

FART PÅ STUDENTLIVET
MED HUS:S
EVENEMANG!
V I L L D U T R Ä F FA S T U D E N T E R
FR ÅN ALL A CAMPUS, BEKANTA
DIG MED FÖRENINGARNA
T VÄRVETENSKAPLIGT OCH
NJUTA AV GEMENSKAPEN VID
UNIVERSITETETS CAMPUS, PÅ
STADENS GATOR, I PARKER OCH
N AT T K L U B B A R ? D E LTA I VÅ R A
EVENEMANG!

ÖPPNINGSKARNEVALEN 6.9.2021
Kom och bekanta dig med föreningsverksamheten, din studentkår och universitetets funktionärer som fungerar inom HUS! Samtidigt
kan du utöka din overallmärkessamling, njuta av den goda stämningen och få nya vänner!
GULISÄVENTYRET 23.9.2021
Finlands största studentevenemang erövrar
Helsingfors gator efter ett års paus! För äventyret samlar man ihop ett lag och sedan går
tillsammans runt HUS, studentföreningarnas,
universitetets och samarbetspartnernas kontroller och utföra uppgifter. De lag som gör
bäst ifrån sig i äventyret belönas med fantastiska priser! Anmälningstiden för lagen i Gulisäventyret börjar den 2 september 2021. Läs
mer: sv.fuksiseikkailu.fi

GULNÄBBSGUIDE

HUS 153. ÅRSFEST 27.11.2021
HYYn suuressa pöytäjuhlassa nostetaan malja 153 vuotta täyttävälle ylioppilaskunnalle.
STUDENTERNAS
SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGSFACKELTÅG 6.12.2021
Huvudstadsregionens studerandenas gemensamma självständighetståg lyser upp
gatorna i Helsingfors från Sandudds begravningsplats till Senatstorget. Kom och njut av
gemenskaplighet och traditioner tillsammans
med andra studenter!

EVENEMANG 2022

FASTLAGSTISDAGEN
Studenterna träffas på Ulrikasborgbacken för
att fira studenternas laskiaisrieha.
VAPPEN 30.4–1.5.2022
Studenternas viktigaste fest är givetvis vappen!
Oftast inleder studenterna valborgsfirandet i
god tid, men senast när skumpaflaskorna öppnas vid Havis Amandas mösspåläggning 30.4
kl. 18. Mösspåläggningsturen sker turvis mellan
studentkårerna och år 2022 står HUS i tur!
Det lönar sig att fortsätta firandet den 1 maj
med valborgsmottagningen på Ulrikasborgsbacken varefter stämningen höjs av valborgsdagens legendariska picknick där otaliga studentföreningar och stadsbor deltar.
Mösspåläggningen planeras och genomförs av en grupp frivilliga studenter, så
kallad Manta Crew. Även gulnäbbar har
en unik möjlighet att ansöka om deltagande i mösspåläggningsteamet och få
delta i mösspåläggning redan under gulnäbbsåret. Följ aktivt på HUS kanaler i sociala medier och skicka din ansökan för
mösspåläggningsteamet på hösten 2021!
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FLORA 2022
Maj är en festens tid och genast efter valborg
står Floradagen i tur. Evenemanget är HUS
och Helsingfors universitetets gemensamma
vårfest som turas om på campusen. År 2022
firas Flora på Gumtäkts campus!
TUTORÄVENTYRET 2022
Ännu innan läsåret avslutas önskas tutorerna
för år 2022 välkomna av HUS och Helsingfors
universitet på Tutoräventyret, i vilket alla universitetsstuderande som godkänts som tutorer får delta. Tutoransökningen börjar vid årsskiftet!
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FÖRENINGAR

HUS FÖRENINGAR –
LIVET UTANFÖR
FÖRELÄSNINGSSALEN
INOM STUDENTKÅREN FUNGERAR CIRKA 250 OLIKA
STUDENTFÖRENINGAR. DE HAR BYGGTS UPP KRING SÅDANT SOM
M E D L E M M A R N A B R I N N E R F Ö R ; E T T L Ä R O Ä M N E , S T U D I E L I V E T,
E N H E M T R A K T, E N I D E O L O G I , E N H O B B Y E L L E R E X E M P E L V I S E N
I D R O T T S G R E N - O C H F R A M F Ö R A L LT A N D R A S T U D E N T E R S O M D E L A R
SAMMA INTRESSE.

GULNÄBBSGUIDE

STUDENTLIVET UPPSTÅR I FÖRENINGARNA
Fester, sitzar, utfärder, samvaro och diskussioner, pyssel och svett. Eller vad som helst
som medlemmarna vill göra. De bästa minnena från studietiden uppstår oftast utanför
föreläsningssalen tillsammans med likasinnade vänner. Du får nya vänner och lär dig
sådant som man inte lär sig på föreläsningarna. Allt från att ordna fester för hundratals
personer och layouta tidningar till att kunna arbeta i grupp, förhandla och sköta projektadministration
DET FINNS FÖRENINGAR AV MÅNGA SLAG
Ämnes- och fakultetsföreningar verkar
kring ett ämne eller en fakultet. Nationer är organiserade kring olika
geografiska områden. I hobbyföreningarna får du idka din hobby tillsammans- t.ex. idrott, handarbeten, spel eller delikatesser.

FRÅGA DINA TUTORER OCH KOMPISAR VILKA
FÖRENINGAR DE GILLAR
En lista över dem finns i studentkalendern
och på HUS webbplats. Delta modigt i föreningsverksamheten! Där kan du stifta nya bekantskaper över vetenskapsområdesgränserna. Om du inte vill gå ensam kan du be en
kompis komma med, eller be din tutor ordna en exkursion till föreningens evenemang.

FÖRENINGAR

13

250
121
17
15

FÖRENINGAR

ÄMNESFÖRENINGAR

FAKULTETSFÖRENINGAR

NATIONERNA

GULNÄBBSGUIDE
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NATIONERNA

NATIONERNA

NATIONERNA
tudentnationerna är tvärvetenskapliga sammanslutningar av studenter
i olika åldrar, olika områden och inom
olika branscher. Vid Helsingfors universitetet fungerar 15 nationer
som har medlemmar från alla universitets fakultet samt från övriga
högskolor. Ofta går en student med
i en nation baserad på t.ex. hemkommun, studentboende, hobby eller
vänskap eller familjerelationer.
Varje nation har ett eget hus eller lägenhet
där medlemmar sammanträder för att utöva
fritidsverksamhet, ordna fester, organisera
verksamhet och framför allt för att tillbringa
tid tillsammans.
Du kan ansluta dig till en nation genom att
betala medlemsavgiften och att skriva dig in
som medlem på plats. Om du vet inte till vilken nation du skulle ansluta dig kan du göra
ett lekfullt test på adressen nation.fi
KOMMANDE EVENEMANG:
18.9 Nationernas gemensamma gulispark
1.10 Nationsappro

15
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SJU
OTSIKKO
UTSKOTT

SJU
UTSKOTT
FÖR DET
GEMENSAMMA
GODA

GULNÄBBSGUIDE

UTSKOTTEN KONCENTRERAR SIG PÅ
ATT GE IDÉER FÖR STUDENTKÅRENS
OLIKA DELOMRÅDEN SAMT
UTVECKLA DEM. DET HÄR
INNEBÄR TILL EXEMPEL ATT
ARRANGERA EVENEMANG, STÖDA
FÖRENINGAR, FÖRESPRÅKA
HÅLLBAR UTVECKLING,
FUNGERA INOM HUS EGNA
U T V E C K L I N G S S A M A R B E T S P R O J E K T,
PÅVERKA UTBILDNINGSPOLITIKEN
OCH UT VECKL A VÅR
U N I V E R S I T E T S G E M E N S K A P.

SJU
OTSIKKO
UTSKOTT

FÖRST OCH FRÄMST ÄR
UTSKOTTSVERKSAMHET
SAMARBETE! UTSKOTTEN
ÄR ÖPPNA FÖR ALL A VÅR A
MEDLEMMAR OCH MAN KAN
GÅ MED I VERKSAMHETEN
N Ä R S O M H E L S T U N D E R Å R E T.
DU HITTAR VÅR A UTSKOTT PÅ
FA C E B O O K O C H I N S TA G R A M .
I SEPTEMBER ORDNAR VÅR A
UTSKOTT ÄVEN KVÄLL AR
F Ö R N YA M E D L E M M A R M E D
LÅG TRÖSKEL DÄR MAN
KAN BEKANTA SIG MED
UTSKOTTENS VERKSAMHET
OCH AKTÖRER.
FÖRENINGSUTSKOTTET
Föreningsutskottet är med om att utveckla
verksamhetsförutsättningarna för föreningarna inom HUS. Utskottet planerar och ordnar
flera kurser för föreningsaktörerna och varje höst belönar föreningsutskottet även framgångsrika föreningshjältar.
TVÅSPRÅKIGHETSUTSKOTTET
Vill du befrämja svenskan vid universitetet,
studentkåren eller på t.ex. SHVS? I tvåspråkighetsutskottet får du arbeta med både intressebevakning och evenemang. Utskottets
viktigaste evenemang under året är svenska
dagen i november.
UTVECKLINGSSAMARBETSUTSKOTTET
Bor det en liten världsförbättrare i dig? Är
globalt ansvar och jämlikhet viktiga frågor för
dig? Kom med i utvecklingssamarbetsutskottet! Utskottet administrerar HUS utvecklingssamarbetsprojekt och ordnar evenemang
kring globalfostran. I år koncentrerar vi oss i
Mocambique-projektet på jämlikhet och jämställdhet bland unga.
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STUDIEUTSKOTTET
Är du intresserad av studieärenden? Studieutskottet samlar studerande som är intresserade av studiefrågor och utbildningspolitik.
Utskottet håller kurser, fungerar som diskussionsforum, ger kamratstöd och påverkar på
uni. Du lär dig att nätverka och att påverka,
både i det tysta och mera högljutt, och du får
veta vad som är på gång i frågor som påverkar studenterna.
EVENEMANGSUTSKOTTET
Mera fart på studentlivet! Evenemangsutskottet är den rätta platsen för studentkårsmedlemmar som gillar att ordna evenemang. Du
får vara med om att kläcka idéer och arrangera studentkårstillställningar och ordna annan verksamhet som passar just dig. Vi
arbetar tillsammans med studentkårens producent och styrelsemedlemmen med ansvar
för kulturfrågor – med låg tröskel, förstås!
GEMENSKAPSUTVECKLINGSUTSKOTTET
Vill du vara med och göra vår studentkår jämlikare, öppnare och mer inkluderande? Har du
upptäckt fel och brister som du skulle vilja utveckla? Låt oss göra HUS till en bättre gemenskap och studentkår för oss alla! Gå med i Gemenskapsutvecklingsutskottet (dvs. Code, från
det engelskspråkiga namnet Community Development Committee) och befrämja delaktighet,
gemenskaplighet, jämställdhet samt jämlika påverknings- och deltagningsmöjligheter.
MILJÖUTSKOTTET
Slår ditt hjärta för miljöfrågor? Välkommen
med till oss! I miljöutskottet studerar, diskuterar och framför allt engagerar vi oss i olika
miljöfrågor. Förutom exkursioner och dokumentärkvällar ordnar vi också större tillställningar, som klädbytesdagar eller matsvinnsmiddagar – i gott sällskap, förstås.

NYA OCH GAMLA STUDENTHUSET
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FÖRSÖRJNING

€
GULNÄBBSGUIDE

STUDENTENS
FÖRSÖRJNING

1
2
3
4
5
6

Ansök om studiestöd från FPA genast när du har tagit emot din studieplats. Studiestödet består av studiepenning och statsgaranti för studielån. Studielånet ansöks på banken. För att få studiestöd måste dina
studier framskrida och dina inkomster får inte överstiga årsinkomstgränsen. Studiestödet är beskattningsbar inkomst. Om du har andra
inkomster ska du beakta studiestödet i beskattningen. Använd Skatteförvaltningens och FPA:s räknare vid behov.
Spara dina lönekvitton för säkerhetsskull om du arbetade innan du
började studera. Du kan behöva dem senare för FPA:s inkomstkontroll.

Ansök om allmänt bostadsbidrag när du fått en bostad. Kom ihåg att
skaffa individuella hyresavtal eller göra upp ett underhyresavtal om
du bor i en delad lägenhet. Annars kan FPA tolka att du hör till samma
hushåll med dina rumskompisar då ni får gemensamt bostadsbidrag.

Betala HUS studentkårsavgift och anmäl dig som närvarande på universitetet senast 31.8. Då får du rätt att utnyttja HUS medlemstjänster och beställa
studiekortet. Som ny student kan du ansöka om kortet tidigast 1.8. Med studiekortet får du flera rabatter. Beställ ditt kort på adressen: frank.fi

Betala hälsovårdsavgift för högskolestuderande till FPA senast 30.9.
Om du inte betalar avgifter skickar FPA en påminnelse som kostar 5€.
Om du fortfarande inte betalar avgiften kan FPA utan ditt samtycke
kvitta avgiften mot din studiepenning. I sista hand är avgiften utsökbar.
Du måste själv komma ihåg att betala avgiften alltid i början av terminen två gånger om året.
Följ upp dina inkomster och utgifter så att din ekonomi hålls balanserad. Vilka regelbundna inkomster och utgifter har du? Inkomsterna
kan t.ex. vara FPA:s bidrag eller arbetsinkomster. Utgifter är bl.a. boendekostnader, matinköp och kollektivtrafik. Om du har ekonomiska
problem ska du inte tveka att söka hjälp från t.ex. Garantistiftelsen

Om du behöver hjälp beträffande försörjning, hjälper HUS sakkunniga
för socialpolitiken till!

TILL EN NY BOSTAD

€
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TILL EN
NY BOSTAD
elsingfors är en utmärk stad att KOM IHÅG NÄR DU FLYTTAR
bo i! Ändå kan det vara svårt att 1. Förbered dig på att betala hyran och en hyhitta en bostad i huvudstaden. resgaranti motsvarande högst tre månaders
Tyvärr erbjuds studentbo- hyra i samband med betalning av den första
städer endast för ett begrän- hyran.
sat antal sökande. Därför lö- 2. Ansök genast om allmänt bostadsbidrag
nar det sig att söka bostad via när du undertecknat hyresavtalet.
många kanaler. Om du får ett 3. Kontrollera bostadens skick innan du flytbostadserbjudande lönar det sig tar. Fotografera och anmäl eventuella brister.
oftast att anta det.
Se ändå upp för bedragare. Ge aldrig pengar FÖRMÅNLIGA STUDENTBOSTÄDER ERBJUDS
eller personuppgifter till någon innan du har BLAND ANNAT AV:
sett bostaden och skrivit under hyreskon- • HOAS – Helsingforsregionens studentbotraktet. Observera även att hyresgarantin får stadsstiftelse , hoas.fi
• Nationerna, osakunta.fi/asunnot
motsvara högst tre månaders hyra.
• Studenterna kan även ansöka hemkommunens hyresbostäder, Helsingfors stads bostäATT SÖKA EN BOSTAD
1. Ta dig tid till att söka en bostad! Att hitta der finns på adressen: hekaoy.fi
en lämplig bostad kan vara utmanande. T.ex.
HOAS kan erbjuda varje höst bostäder åt cirka Läs mer om boende och bostadserbjudare:
var femte av sökanden. Det lönar sig alltså att hyy.fi/sv/guide/boende
inleda bostadssökning genast när du får antagningsbrevet.
2. Ett rum i en delad bostad är ett förmånligt
och gemenskapligt boendealternativ. Sådana
rum är vanligen lättillgängliga så att det lönar sig att söka ett!
3. Bostadsutbudet är mångsidigare och hyror
något förmånligare utanför centrumområdet. Kollektivtrafiken inom huvudstadsregionen är omfattande och förbindelserna fungerar även utanför centret. Med hjälp av HRT:s
Reseplanerare kan du ta reda på förbindelser
mellan ditt hem och studieplatsen.
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INTERNATIONALISERAS VID UNIVERSITETET

INTERNATIONALISERAS
VID UNIVERSITETET

GULNÄBBSGUIDE

VILL DU LÄRA DIG
FRÄMMANDE SPRÅK VID
SIDAN AV AVL ÄGGANDE AV
EXAMEN ELLER PLANERAR
DU UTBYTESSTUDIER?
UTÖVER SPRÅKKUNSKAPER
FÖRBÄTTR AR
INTERNATIONELL
E R FA R E N H E T ÄV E N
I N T E R K U LT U R E L L
VÄXELVERKAN OCH
ÖKAR FÖRSTÅELSEN
F Ö R M Å N G FA L D O C H
VÄRDESÄTTAS MYCKET
BL AND ARBETSGIVARE. I
EN INTERNATIONELL MILJÖ
UTMANAR DU DIG OCH LÄR
D I G N YA S A K E R O M D I G
S J Ä LV. A L LT D E T TA Ä R
TILL NYTTA I ARBETSLIVET
OBEROENDE AV
UTBILDNINGSPROGRAMMET
OCH DESSUTOM ÄR
DET MYCKET GIVANDE
ATT BEKANTA SIG MED
N YA M Ä N N I S KO R O C H
K U LT U R E R !

ÄR DU INTRESSERAD AV UTBYTESSTUDIER
UTOMLANDS?
På grund av coronapandemin känns studier
utomlands kanske inte aktuell men det lönar
sig att planera på utbytesstudier redan i början av studier. På så sätt har du bättre möjlighet att kunna åka till det destinationsland
du vill, planera studier som du avlägger utomlands och passa in utbytestidpunkten med din
examen naturligt. Utbytesperioderna stöds
med olika stipendier varutöver även studiestöd och förhöjt studielån betalas för utbytestiden. Universitetets mobilitetsservice ger råd
för att planera och förverkliga utbytet.
AVLÄGG ARBETSPRAKTIK UTOMLANDS
Internationell arbetserfarenhet är ett utmärkt sätt att utveckla sitt kunnande och
skilja sig med hjälp av erfarenheter. Du skaffar praktikplatsen själv men du kan ansöka om Erasmus-arbetspraktikstipendium för
praktik som avläggs i EU eller stipendium för
internationell arbetspraktik för praktik som
avläggs i övriga länder. Erasmus-stipendiet
kan ansökas under kandidat- och magisterstudierna och också efter utexamineringen.
Ytterligare information om praktiker, stipendier och övriga praxis hittar du från anvisningar för studeranden eller universitets mobilitetsservice!

INTERNATIONALISERAS VID UNIVERSITETET

LÄR DIG NYA SPRÅK UNDER DINA STUDIER
Förbättra dina språkkunskaper, ditt internationella kunnande och bekanta dig med främmande kulturer genom att avlägga språkstudier. Språkcentrum vid universitetet erbjuder
kurser i 16 olika språk. Samtidigt kan du bekanta dig med internationella studenter vid
universitetet. Utöver kurserna finns det flera
engelskspråkiga magisterprogram till vilka du
kan söka efter avlagd kandidatexamen.
BEKANTA DIG MED INTERNATIONELLA
STUDENTER
Ungefär 7% av Helsingfors universitetsstuderande är internationella och inom HUS fungerar flera internationella studentföreningar. För många internationella studenter
är föreningsverksamhet det bästa sättet
att bekanta sig med finländska studenter - och vice versa. Kom alltså ihåg att
beakta dem! Utöver föreningsverksamhet kan du t.ex. bli tutor för internationella studenter och introducera den finländska
kulturen och studielivet
för dem.
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TRESPRÅKIGT UNIVERSITETET
Helsingfors universitet fungerar på finska,
svenska och engelska. Universitetets uppgift är
att främja och befrämja användning av de finska och svenska språken i vetenskapen men
därtill är det viktigt att alla vid universitetet
kan delta i universitetets vardag, undervisning
och förvaltning. Beakta de studenter som talar
främmande språk och lova åt dig själv att du
främjar den levande trespråkigheten!
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INTERVJU

ATT ÄNDRA UNIVERSITETET
SOM GULNÄBB
B E N JA M I N L A M B E R G S O M B Ö RJA D E S I N A S T U D I E R Å R 2 0 2 0
FUNGERADE AKTIVT SOM SUPPLEANT I LEDNINGSGRUPPEN FÖR
UTBILDNINGSPROGRAMMET I MILJÖ- OCH LIVSMEDELSEKONOMI
O C H I S T U D E N T K Å R E N S D E L E G AT I O N . I D E N N A KO R TA I N T E R VJ U
BER ÄTTAR HAN VARFÖR LÖNAR DET SIG ATT INTRESSER A SIG AV ATT
PÅVERKA VID UNIVERSITETET OCH INOM STUDENTKÅREN GENAST I
B Ö RJA N AV S T U D I E R .
VAD FICK DIG ATT BLI
STUDENTREPRESENTANT?
Jag har alltid varit intresserad av att påverka
och att fungera för gemensamt intresse. Jag har
tidigare erfarenhet av att påverka och att fungera som en studentrepresentant vid universitetet i kandidatprogrammet kände naturligt.

GULNÄBBSGUIDE

HURDANA ÄRENDEN HAR DU KUNNAT
PÅVERKA?
I ledningsgruppen har jag påverkat marknadsföring av utbildningsprogrammet och
programmets kursutbud. Inom studentkåren har jag deltagit i mångsidiga projekt i att
göra Helsingfors universitet ett allt bättre
ställe för studenter.
HURDANA FÄRDIGHETER HAR DU LÄRT DIG?
Jag har lärt mig mycket om samarbete och
växelverkan. Att förstå och lyssna på andra
är mycket viktigt för en studentrepresentant.
Dessutom tycker jag att jag har lärt mig
mycket om att styra mig själv och hur viktigt
det är att schemalägga sitt arbete.

VARFÖR LÖNAR DET SIG ATT INTRESSERA
SIG AV ATT PÅVERKA VID UNIVERSITETET
OCH INOM STUDENTKÅREN GENAST SOM
GULNÄBB?
Att vara med redan som gulnäbb hjälper dig
att förstå många saker gällande universitetet
och högskolevärlden. För många är universitetet en verklig ny miljö och som studentrepresentant får du se vad som händer bakom
kulisserna. Jag själv tycker att det har även
stött mina studier mycket.
VAD SKULLE DU VILJA SÄGA TILL EN
GULNÄBB SOM FUNDERAR PÅ ATT BLI
STUDENTREPRESENTANT?
Kom med! Jag anser att det är mycket lätt att
anpassa arbetsmängden enligt eget intresse
och ork. Detta är ett utmärkt ställe att få lära
sig och få unika erfarenheter.

INTERVJU
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BLI STUDENTREPRESENTANT!

GULNÄBBSGUIDE

BLI
STUDENTREPRESENTANT!
Studentrepresentanter söks varje år
både i huvudansökningar på hösten
och våren och i utlysningar mitt under
terminen. Det lönar sig alltså att följa
HUS meddelanden och din e-post!
Redan denna höst har du
möjligheten att ansöka om
studentrepresentantens
plats och få påverka
studenternas ärenden inom
universitetets beslutande organ!
Ansökningstiden till
universitetskollegiet och
fakultetsråden är 20.9.–30.10.2021.
Studentrepresentanters mandatperiod
i dessa organ är 1.1.2022–31.12.2023. Vad
gör dessa organ?

BLI STUDENTREPRESENTANT!

UNIVERSITETSKOLLEGIET
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FAKULTETSRÅDEN

VAD?
VAD?
Kollegiet är en av universitetets högsta be- Varje fakultet har ett råd lett av dekanus. Råslutande organ. Det beslutar om bl.a. uni- dets huvudsakliga uppgift är att utveckla faversitetets styrelses sammansättning och kulteten i enlighet med universitetets mål och
fastställer universitetets bokslut och verk- strategi. I denna uppgift får du verkligen påsamhetsberättelse. Kollegiet sammanträder verka! Fakultetsråden bl.a. bereder besluten
minst två gånger om året för att diskutera och mål som styr fakultetens verksamhet. Det
följer kvalitetskontrollering inom forskning
om ärenden som gäller hela universitetet.
och undervisning. Fakultetsrådets uppgiftsplan är omfattande och betydelsefull. Därför
I VILKEN SAMMANSÄTTNING?
Kollegiet har 50 medlemmar och hela uni- lönar det inte att låta bli en sådan möjlighet!
versitets gemenskap d.v.s. även studenter deltar i kollegiet. Studenterna väljs från I VILKEN SAMMANSÄTTNING?
varje fakultet för att representera studenter Antalet medlemmar i ett fakultetsråd är anvid sin fakultet. Dessutom har varje fakultet tingen 10 eller 18 beroende på fakultetens
representanter för både professorer, under- storlek. 3 eller 5 (+suppleanter) av medlemvisnings- och forskningspersonal och övrig mar är studentrepresentanter. Råden består
alltid av representanter för professorer, övrig
personal i kollegiet.
personal och studenter.
VARFÖR BORDE JAG DELTA?
Du får viktig erfarenhet av förhandlingar, VARFÖR BORDE JAG DELTA?
organisering av ärenden samt studiepoäng Du får påverka utveckling av din fakultet
och mötesarvoden! I kollegiet kommer du och kontrollera t. ex. undervisningens kvalisamarbeta med människor från alla håll vid tet. Du får även en helhetsbild av fakultetens
universitetet och säkert lära dig kunskaper verksamhet och skapa nätverk till fakultei växelverkan och förhandlingar. Dessutom tens gemenskap. Dessutom får du studiepofår du studiepoäng och 50 € mötesarvoden äng och 25 € mötesarvoden per ett möte av
att fungera i detta organ!
per ett möte!
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VAD STUDENTERNA GÖR FÖRST...

VAD STUDENTERNA GÖR FÖRST
DET GÖR SAMHÄLLET SENARE!

GULNÄBBSGUIDE

n av studentkårens viktigaste uppgifter är att påverka i enlighet med
sina medlemmars fördelar både
vid universitetet och i samhället.
Vårt arbete är att se till att studenterna blir hörda i beslutsfattandet som berör dem.
Vi arbetar för att främja det.
Som student är du inte universitetets kund eller produkt, utan en del av
universitetsgemenskapen. Vi deltar i utveckling av universitetet för att studentens synvinkel beaktas i all universitetets verksamhet.
Vi uppmuntrar våra medlemmar till aktivt
och kritiskt medborgarskap. Vi stöder de aktiva studenternas arbete vid universitetet
och dessutom påverkar vi i samhället för studenternas del.

VAD GÖR HUS?
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”VAD GÖR HUS
EGENTLIGEN?”
HUS HAR FYR A SAKKUNNIGA FÖR INTRESSEBEVAKNING
SOM KÄMPAR MOT VÄRLDEN FÖR STUDENTERNAS
INTRESSEN. VÅR A SAKKUNNIGA BER ÄTTAR HURDANT
ARBETE DE GÖR.
MATIAS TAKALA, SAKKUNNIG FÖR SOCIALPOLITIK
I mitt ansvar är att skydda studenternas intresse i Helsingfors beslutsfattande
samt helheter i anslutning till boende och välfärd. Intressebevakning inom staden kulminerar i kommunalval var fjärde år men vi möter stadens beslutfattare
ständigt för att det erbjuds bostäder till rimligt pris och kollektivtrafiken beaktar studeranden med rabatter.
TIIA NIEMI, SAKKUNNIG FÖR SOCIALPOLITIK
Jag sköter om ärenden som gäller försörjning och jämlikhet inom HUS samt frågor kring internationella studeranden. Jag fungerar även som ett trakasseriombud. Jag hjälper om FPA:s beslut förvånar dig, du trakasseras eller bemötas osakligt vid universitetet eller inom studentföreningsverksamhet.
MARIANNA SUOKAS, SAKKUNNIG FÖR UTBILDNINGSPOLITIK
Jag ansvarar för representation av studenter i alla universitetens viktigaste beslutsfattande organ samt för utbildning av och stöd för representanter. Det är alltså jag som inbjuder dig att söka dig som studentrepresentant och att påverka! Om
du funderar på hur du ska gå vidare med begäran om rättelse av studieprestation
eller övriga frågor gällande studier och hur dem framskrider, kan du gärna kontakta mig! Jag ansvarar även om allmänna kontakter med universitetet och möter
universitetets parter tillsammans med övrig utbildningspolitiska sektorn.
TOPIAS TOLONEN, SAKKUNNIG FÖR UTBILDNINGSPOLITIK
De centrala målen i mitt arbete är att komma med studenternas synvinkel i universitetets funktioner vilken blir överraskande ofta överkörd av övriga ärenden. I
mitt arbete följer jag t.o.m. den nationella utbildningspolitiska diskussionen i vilken HUS deltar genom att diskutera om studentantagning, terminsavgifter och
högskolornas internationalitet. Jag diskuterar gärna om alla dessa teman och det
lönar sig att kontakta mig särskilt när det gäller undervisningsärenden!
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VILKEN DELEGATION?

STUDENTERNA
FATTAR BESLUT
I STUDENTKÅREN

GULNÄBBSGUIDE

VILKEN DELEGATION?
STUDENTKÅRENS
SYFTE ÄR ATT VAR A
EN FÖRENANDE
LÄNK FÖR SINA
MEDLEMMAR OCH
BEFRÄMJA DERAS
SAMHÄLLELIGA,
SOCIALA OCH
MENTAL A,
INTELLEKTUELLA OCH
STUDIEREL ATER ADE
AMBITIONER OCH
STR ÄVANDEN I
ANKNYTNING TILL
STUDENTERNAS ROLL
I S A M H Ä L L E T.

elegationen ansvarar för beslutsfattandet vid vår studentkår Den består av 60 studenter som väljs genom val vartannat år. Alla våra
medlemmar har rösträtt och rätt
att ställa upp som kandidater i
valet. Delegationen beslutar bl.a.
om HUS stadgar och budget samt
utser styrelsen.
Under terminerna sammanträder delegationen en gång i månaden. Du kan följa
mötena som direktsändning från din hemsoffa! Delegationens möten kan följas även med
ett ljudspår på svenska eller engelska.
DELEGATIONEN ÄR STUDENTKÅRENS HÖGSTA
BESLUTSFATTARE
Delegationens uppgifter består av flera urvalsuppdrag. Delegationen utser t.ex. studentkårens ordförande, generalsekreterare
och styrelse. I uppgifterna ingår även bevakning och hantering av studentkårens ekonomi och verksamhet. Delegationen beslutar även om stadgar som behövs för att stöda
verksamheten. Alla delegationens uppgifter
har listats i HUS stadgar.
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HJÄLP

HJÄLP VID PROBLEM
UNDER STUDIETIDEN
KÄNNER SÄKERT ALLA
NÅGON GÅNG STRESS OCH
ÅNGEST ÖVER STUDIERNA
E L L E R L I V E T. S T Ö D O C H
HJÄLP FINNS!

SHVS
Studenternas hälsovårdsstiftelse är till din
trygghet. SHVS erbjuder tjänster för allmän
hälsa, oral hälsa och mental hälsa. SHVS:s
tjänster står till ditt förfogande mot studentkårens medlemsavgift. I Helsingfors ger SVHS
tjänster för allmän hälsa och mental hälsa
både i Tölö och Malm och därtill ges tjänster
för oral hälsa i Tölö.
Avgiften för studerandehälsovården för högskolestuderande är år 2021 35,80€ per termin
d.v.s. 71,60 € för hela läsåret. Avgiften är obligatorisk för alla närvarande studenter. Avgiften kan betalas via FPA:s e-tjänst.
Via SHVS webbtjänst Self kan du administrera dina tidsbeställningar, ta kontakt, diskutera på chatten eller påbörja en distansmottagning. Registrera dig som Self-användare
genast i början av läsåret!

GULNÄBBSGUIDE

BEDÖMNING AV VÅRDBEHOVET OCH
TIDSBESTÄLLNING
I Chat-tjänsten
yths.fi/self
Per telefon
mån–tors. kl. 8–15, fre kl. 8–14
Tjänster för allmän och mental hälsa
tfn 046 710 1073
Tjänster för oral hälsa
tfn 046 710 1085

STÖD
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STÖD FÖR STUDENTLIVET
STUDIEPSYKOLOGER
Studiepsykologerna ger individuell vägledning
och grupper för dem som behöver stöd med
studiefärdigheter, motivation, tidsanvändning,
ork, stresshantering eller som kämpar med
sina examensarbeten. Ytterligare information:
studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/opintopsykologien-palvelut
UNIVERSITETSPRÄSTER
Med universitetsprästerna kan du diskutera
konfidentiellt. Diskussionen förutsätter inte
religiös övertygelse; du får prata om just de
saker som du vill.
Leena Huovinen (centrum),
tfn 050 301 9613, leena.huovinen@evl.fi
Laura Mäntylä (Gumtäkt och Vik),
tfn 050 591 9874, laura.mantyla@evl.fi
Lisa Enckell (svenskspråkig läroanstaltspräst),
tfn 050 380 0662, lisa.enckell@evl.fi
Därtill hittar du prästerna på Jodel
@kirkkojakampus

NYYTI RY
Nyyti ry är en förening som främjar studenternas mentala hälsa och inlärningsförmåga. Den förser studenter och lärande samhällen med information, stöd och aktiviteter
för mentalt välbefinnande och ork att studera. På Nyytis webbsidor finns bland annat videor, podcasts och chat som behandlar aktuella teman gällande studenternas ork. Läs
mer: nyyti.fi
TRAKASSERIOMBUDEN
Trakasseriombuden på studentkåren och
vid universitetet hjälper dig om du upplever
mobbning, diskriminering, rasism eller sexuella trakasserier på universitetet. Kontakten
till HUS och universitetets trakasseriombud
är konfidentiell. HUS trakasseriombud:
hairintayhdyshenkilo@hyy.fi
RÄTTSHJÄLP
Juristklubben Codex r.f. erbjuder gratis juridisk rådgivning till svenskspråkiga HUS-medlemmar. Vi hjälper gärna till med problem
inom juridikens samtliga områden, t.ex. familje- eller arvsrätt, frågor som rör hyres- eller
anställningsförhållanden samt frågor gällande studiestöd. Jouren går ut på att ge skriftliga råd per e-post. Servicen gör inte upp
några handlingar, men ger råd om hur man
formulerar olika dokument och granskar färdiga handlingar. Jour under läsåret varje tisdag kl. 17–19. Gratis rättshjälp:
rattshjalp@codex.fi, www.codex.fi
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ETT JÄMLIKT
STUDENTLIV
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ämlikhet betyder att alla människor är
likvärda oberoende av sin bakgrund
eller personlig egenskap. Inom universitetsgemenskapet kommer du
att möta alla slags studenter som
alla har rätt att vara sig själv. Trakasserier eller diskriminering behöver och ska inte accepteras.
HUS har två trakasseriombud som vid
behov ger rådgivning och stöd i frågor kring
jämlikhet och trakasserier. Diskussionerna med trakasseriombuden är konfidentiella och de har tystnadsplikt. De kan kontaktas
på adressen hairintayhdyshenkilo@hyy.fi.

JÄMLIKHET
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HAR DU
TÄNKT PÅ?
”VARFÖR DRICKER HEN INTE?”
Det är ett eget val att inte dricka alkohol och
det behövs ingen särskild orsak. Det är alltid
möjligt att ha roligt tillsammans utan alkohol!
”PRATAR DU FINSKA?”
Vid universitetet finns även andra studenter
än finskspråkiga. Språkmuren hindrar inte
deltagandet.
”HEN GER SIG ALLTID ÅT ALLA!”
Sexuella trakasserier är inte enbart fysiska
närmande. Även prat kan vara sexuella trakasserier.
”ÄR DU ALLTSÅ MIKKO ELLER MINNA?”
Alla människor definierar sig nödvändigtvis inte enligt den binära könsuppfattningen
som man eller kvinna och alla är inte heterosexuella. Respektera allas identitet och rätt
att definiera eller inte definiera sig.
”ÄR HEN TROENDE”?
Alla har rätt till sin politiska och ideologiska övertygelse och världsåskådning.

”MEN VARIFRÅN KOMMER DU PÅ RIKTIGT?”
Anta inte att du känner till en annan människas bakgrund utifrån hens utseende. Du skapar inte enbart utanförskapskänsla för någon
utan upprätthåller även rasistiska maktstrukturer.
”KVINNOR DISKAR, MÄNNEN BÄR”
Man kan hamna i stereotypa könsroller
utan att märka. Påtryck inte någon att anpassa sig till en viss roll utifrån deras kön.
DELTAGANDE UTAN TRÖSKEL!
En tillgänglig miljö möjliggör jämlikt deltagande för alla. Till exempel kan en student
med familj som har barnvagn, någon som rör
sig med rullstol eller synskadat delta.
Läs mer: yhdenvertaisuus.fi

CENTRUMCAMPUS,
HUVUDBYGGNADEN

CAMPUS GUMTÄKT
PHYSICUM

CAMPUS MEJLANS,
BIOMEDICUM

CAMPUS VIK,
BIOCENTER 1

NO BRAIN, NO GAIN
Mångsidiga sporttjänster till studentpris nära dig !
CENTRUM • GUMTÄKT • MEJLANS • OTNÄS • TÖLÖ • VIK
Hos UniSport har du tillgång till fem högklassiga gym,
nästan 40 olika gruppträningspass och bollsporter.
Träna var som helst och när som helst med våra
Live Stream -klasser och Online Training –videor.
Det första besöket är gratis. Välkommen!

UNISPORT.FI

Ylva, hållbara lösningar
Ylva är ett företag som ägs av HUS –
som medlem är du alltså en av våra
ägare. Ylvas mål är att göra Helsingfors till
en roligare, hållbarare och mera internationell stad. Vår affärsverksamhet är koncentrerad till fastigheter, investeringsverksamhet
samt HoReCa-branschen, det vill säga hotell-,
restaurang- och cateringverksamhet.

Vi försvarar bildningen
I centrum för Ylvas verksamhet står hållbara
lösningar. För att bromsa klimatförändringen
räcker det inte med det som enskilda individer gör – vi på Ylva tror att företagen spelar
en viktig roll i att hitta nya lösningar. Genom

“

att verka aktivt i skärningspunkten mellan vetenskap och ekonomi kan vi dra nytta av de
senaste forskningsresultaten för att erbjuda
hållbarare produkter och tjänster. Så har
Ylva också en lång tradition av att arbeta för
ansvarsfulla lösningar.
Roligare, lättare och hållbarare
Hur märks Ylva i din vardag? Ylva äger hela
Brunnsgårdskvarteret; då du går från Järnvägsstationen mot Studenthusen går du på
din egen tomt. Under de närmaste åren kommer Ylva att jobba för att göra staden ännu
mera levande och välfungerande,i och med
att området runt fastigheten Brunnsgården
renoveras. Och januari 2020 började Ylva

Det vore ohållbart om
studentkårens förmögenhet
växte på bekostnad av
klimatet.
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bygga kvarteret Lyyra (lyyra.fi). Lyyra är
OTSIKKO
ett helt kvarter för vetenskap och ekonomi
med nya tjänster, intressanta restauranger
och bostäder för utländska forskare under samma tak.En del av Ylva som konkret märks i din vardag är UniCafe-restaurangerna. På UniCafe är det lätt att göra
smarta val. Kärnan i UniCafes verksamhet
är att servera god, etisk mat och förmånliga studentluncher.

“

En viktig resurs i Ylvas
verksamhet är studenterna,
som har förmågan att
ständigt ställa nya frågor
och ta nya initiativ.

Företaget som ger dig det bästa av
studielivet

alls ska behöva bära upp studentkårsavgifter.

Ylvas viktigaste uppgift är att generera
vinst åt sin ägare, alltså HUS. Av Ylvas
vinst betalas vinstutdelning till HUS, som
använder pengarna till att finansiera sin
verksamhet. Studentkåren täcker 2/3 av
sina utgifter med intäkterna från Ylva och
målet är att studentkåren från 2025 inte

Studenterna kan direkt påverka Ylvas verksamhet. Majoriteten av medlemmarna i
Ylvas styrelse är studerande. Den unika
sammansättningen av studerande och sakkunniga i styrelsen har gjort att Ylva redan
i flera decennier har varit en föregångare i
frågor som rör ansvarsfullhet.

Nyckeltal för Ylva

22,8

385,7

2,8

mn. €

mn. €

mn. €

Omsättning

Marknadsvärde
för fastigheter
och investeringar

Vinstutdelning till
HUS

Enligt statsrådets förordning ska måltiderna för studerande
fylla de allmänna kvalitetskraven i fråga om hälsosam och
näringsrik mat. Rekommendationerna om intaget av energi och näringsämnen bygger på Statens näringsdelegations
rekommendationer. En studentmåltid ska täcka ungefär en
tredjedel av det dagliga energibehovet. Det betyder i praktiken att mängden energi som en studentmåltid ska innehålla
är i medeltal 700–800 kcal (2,9–3,3 MJ), dock minst 500 kcal
(2,1 MJ) och högst 1 000 kcal (4,2 MJ).
Den rekommenderande andelen energigivande näringsämnen av den totala mängden energi i måltiderna är (E%, variationsintervall inom parentes): fett 30 (25–35) E%, protein 15
(10–20) E% och kolhydrater 55 (50–60) E%.
Till en måltidshelhet hör huvudrätt, energirikt tillägg (potatis,
korngryn, ris, pasta eller spannmålsblandning) samt andra
måltidsdelar (fiberrikt och lättsaltat bröd, smörgåsfett med
låg halt av hårt fett, fettfri mjölk eller surmjölk, färska grönsaker och/eller färsk sallad samt oljebaserad salladsdressing).
En måltid som tillretts enligt dessa kriterier ger ungefär 1/3
av det dagliga energibehovet, där fettet står för högst 35 %
av energin, hårt fett för högst 1/3 av den totala mängden fett
och mängden salt är högst 40 % av det rekommenderande
maximala dagsintaget (≤ 2,8 g/måltid). Andra måltider än de
som uppfyller kriterierna ska också de följa principerna för
hälsosam näring, så att måltiden åtminstone till övriga delar
alltid motsvarar kriterierna. Om huvudrätten inte fyller kriterierna i rekommendationen kan man inte garantera att måltiden i helhet motsvarar rekommendationerna.
Av fettet ska två tredjedelar (2/3) vara mjuka (omättade) fetter. Det mättade fettets (=mättade fettsyror och transfettsyror) andel av måltiden ska vara mindre än 10 % av den totala
energin (E%).

På UniCafe får du alltid
billig och god lunch. Det
är inget att fundera på.
Ät på UniCafe.
Hos oss hittar du måltidsalternativ
som passar alla. Vi förändrar världen
en tallrik i taget: våra luncher tillreds
med 100 % attityd, ansvarsfullt och
miljövänligt.

