
Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKO ylpeänä esittää Markus Vierumäkeä 

SAMOKin hallitukseen vuodelle 2018! Markus on toiminut kuluvan vuoden LAMKOn edustajiston 

puheenjohtajana sekä LAMK Oy:n hallituksen jäsenenä. 

”SAMOKin olemassaolon tarkoitus on edunvalvonta, ja tämä fakta ei saa jäädä 

säästöpainekeskustelun jalkoihin. Ensi vuonna keskustelu opetusyhteistyöstä ja rakenteellisesta 

kehittämisestä on entistä enemmän agendalla. LAMKin hallituksen kautta olen päässyt tutustumaan 

ja vaikuttamaan LUT-konserniin läheltä, mikä auttaa ymmärtämään myös valtakunnallista 

kokonaiskuvaa. Lisäksi vaikuttamistyötä määrittävät opiskelijavalintojen uudistaminen ja 

eduskuntavaalivaikuttamisen suunnittelu,” Markus painottaa. 

“Vaikka Markus olikin uusi kasvo opiskelijakuntakentällä, on hänen määrätietoinen toimintansa 

uudistanut ja kehittänyt opiskelijakunnan toimintaa. Markuksen kanssa on ollut ilo työskennellä, ja 

hallituksen ja edustajiston yhteistyö on toiminut sujuvasti. Markus on tuonut toimintaan laajaa 

ymmärrystään ja näkökulmaa suomalaisesta päätöksenteosta,” hallituksen puheenjohtaja Joel 

Ollikainen toteaa. 

LAMKOn ja LAMKin lisäksi Markus toimii tällä hetkellä Lahden kaupunginvaltuuston 

varavaltuutettuna ja sivistyslautakunnan jäsenenä. Kokemusta ja verkostoja hän on kasvattanut 

Kokoomuksen Nuorten Liiton varapuheenjohtajana vastaten mm. koulutuspoliittisen ohjelman 

uudistamisen työryhmän vetämisestä. 
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Lahti University of Applied Sciences Student Union LAMKO proudly nominates Markus 

Vierumäki as a candidate for a board member of SAMOK for the year 2018! This past year, 

Markus has operated as the chairman of LAMKO’s representatives and a board member of Lahti 

UAS board. 

“The point of SAMOK’s existence is promotion of interests, and this fact cannot get lost under the 

budget cut conversation. Next year the discussion about the educational collaboration and 

structural development is even more on the table. Through Lahti UAS board, I have gotten to know 

and influence LUT concern up close, which helps to understand the general situation nationally. 

In addition, the advocacy work is determined by the reform of student selections and the planning 

the work at influencing the parliamentary elections,” Markus highlights. 

"Although Markus was a newcomer to the student union field, his determined efforts have brought 

new views and developed the student union's operations. It has been a pleasure to work with 

Markus, and the co-operation between the board and the representatives has worked smoothly. 

Markus has brought a broad understanding and perspective in decision-making," says Joel 

Ollikainen, Chairman of the Board. 

Additionally, to LAMKO and Lahti UAS work, Markus currently serves as a deputy member of 

Lahticity council and a member of the local education and culture committee. He has built up his 

experience and networks as the Vice Chairman of the Coalition Party's Youth Association, 

for example by corresponding of the team for renewing the educational policy program. 

facebook: @mvierumaki / twitter: @maukkavee / instagram: @maukkavee

LAMKO presents :  Markus 

Vierumäki  as a board member 

of SAMOK 2018  

candidate 

Markus Vierumäki 

050  4303916  

epj@lamko .fi 

Campaign Manager 

Joel Ollikainen 

050  5020634  

pj@lamko .fi  


	MaukkasamokiinFi
	MaukkasamokiinEng

