
Grattis, du har blivit antagen till 
Finlands bästa universitet!  

Vad är de�a? 
Ämnesföreningarna är studerandes intressebevakare. Spektrum är ämnesföreningen för alla svenskspråkiga och de som är              
intresserade av a� lära sig mera svenska vid Gumtäkt campus. Vi ordnar programkvällar, exkursioner, fester, idro� m.m. som är riktat                    
både �ll nya och äldre studerande. 

Spektrum tar emot nya studerande med öppna armar!  
Vi erbjuder dig en trygg gemenskap a� inleda dina studier i. 
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Gulispicknick 
Start kl. 16 vid 
järnvägstorget 

27.8 
Kemister & 
matematiker 
inleder studierna  
 

28.8 
Fysiker & 
datavetare 
inleder 
studierna 
Campusrundvan
dring + ADB-info 
kl.14.15 

29.8 
Stadsrundtur 

30.8 
Svenskspråkig 
studieinfo (fy, 
ma, ke, dat) 
kl. 9-11 
 
Vetenskaps- 
basar kl. 
13-16 

31.8 
Gulisgrillning + 
bastu  kl. 18 
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3.9 
Öppnings-karne
val kl 12, efteråt 
minisitz på 
Klubben 
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Gulissitz! 
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Hei suomenkielinen! 
Spektrum välkomnar även de som vill avlägga en tvåspråkig examen �ll sin verksamhet. 
Spektrum erbjuder e� naturligt språkbad i en uppmuntrande omgivning. Flytande svenska är 
inte e� krav för a� ha roligt med oss! 

Hi�a oss 
Vår hemsida är  www.spektrum.fi , där finns massor med ny�g informa�on om studier och             
studieliv. Förutom hemsidan, nås Spektrum lä� via Facebook ”Spektrum” och e-post           
” styrelse@spektrum.fi ”. Gulisarnas egna Facebook-grupp heter ”Spektrum Gulisar 2018”, kom         
gärna med för a� inte missa något av höstens program.  

 

http://www.spektrum.fi/
mailto:styrelse@spektrum.fi


Program 
En del av höstens program finns upplistade i kalendern och närmare info finns  här . Förutom dessa evenemang kommer även mycket                    
annat a� ordnas. Mera informa�on om programmet finns i Facebook-gruppen och kommer a� skickas per e-post. Gulispicknicken är                  
�ll för a� ge dig en mjukstart �ll studierna. Det är din chans a� lära känna tutorerna och andra gulisar redan innan läsåret officiellt                        
börjar. Start från järnvägssta�onen sö 26.8 kl. 16:00 (mellan statyerna vid ingången; sök e�er pinkfärgade halare för a� hi�a oss).                    
Därifrån beger vi oss mot Kajsaniemi park. Det kommer serveras lite mat och vin, men man får så klart ändå ta med egen mat och                         
dryck. Kommer man sent kan man ringa någon av tutorerna för a� hi�a oss. Kom med även om det skulle regna, vi hi�ar på något                         
annat kul istället! 

Om du inte kan delta på gulispicknicken kommer vi a� välkomna dig �ll universitetet på din första dag. Ses senast då! 

Tutorerna 

Robert Holmberg 
Tutorboss  

 ”Trust me, i almost know what i’m doing” 
✆ : 040 8245533     @ : robert.em.holmberg@helsinki.fi 

Aslak Fellman 
Fysiktutor 

” pota�smos e ganska gö�” 
✆ : 050 4339269     @ : aslak.fellman@helsinki.fi 

Ida Grünn 
Matema�ktutor 

”Drink wine, feel fine” 
✆ : 044 5012972     @ : ida-maria.grunn@helsinki.fi 

Robin McCann 
Matema�ktutor 

”Arbete är överska�at” 
✆ : 044 0118067     @ : robin.mccann@helsinki.fi 

Iiro Niskala 
Kemitutor 

”Man hinner all�d med ’e�’ spel beer pong…” 
✆ : 044 2986680     @ : iiro.niskala@helsinki.fi 

Henrik Stubb 
Kemitutor 

"E� 'dåulit' beslut behöver inte all�d vara väl genomtänkt" 
✆ : 040 5676099     @ : henrik.stubb@helsinki.fi 

Markus Andersson 
Datatutor 

“I’m just a simple man trying to make my way in the universe” 
✆ : 040 4143001     @ : markus.andersson@helsinki.fi 

 

https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/orientaatio-ja-tuutorointi-0

