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Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta esittää Rurik Rantalaista SAMOKin 
puheenjohtajaksi vuodelle 2018. Rantalainen on toiminut kaksi vuotta opiskelijakunnan hallituksen 
puheenjohtajana, sekä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Klaanissa vuonna 2016, että 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnassa vuonna 2017. 
 
”Opiskelijakuntakenttä on muutoksen kourissa ja päätöksenteko uhkaa valua liikaa pienelle alueelle. 
Tarvitsemme SAMOKin hallitukseen laajan edustuksen kokemusta ympäri Suomea. Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulun ja Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijakuntien fuusioitumista varten tekemäni 
työ on antanut arvokasta kokemusta toimia muutospaineen alla. SAMOKin ensi vuoden tärkein tehtävä on 
pitää kenttä yhtenäisenä huomioimalla jokaisen opiskelijakunnan huolet ja tukea heidän ratkaisujaan 
muuttuvassa tilanteessa. Kuunteleminen ja keskustelu tulevat olemaan avainsanat ensi vuonna 
SAMOKissa.” tiivistää Rurik. 
 
Ehdokas: 
Rurik Rantalainen 
rurik.rantalainen@opiskelijakuntakaakko.fi 
044 540 4549 
 
Kampanjapäällikkö: 
Santeri Roivas 
santeri.roivas@opiskelijakuntakaakko.fi 
040 355 7667 
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The Student Union of Southeastern Finland University of Applied Sciences nominates Rurik Rantalainen for 
the President of SAMOK for 2018. Rantalainen has been the chairman of the board for two years. Student 
Union of Kymenlaakso University of Applied Sciences in 2016 and Student Union of South Eastern Finland 
University of Applied Sciences 2017. 
 
“SAMOK has a lot of pressure to keep student unions united for the following years. My experience of being 
part of fusing two student unions has taught me to work under pressure of change. We need people from 
all over Finland in the next year’s board of SAMOK. Next year’s most important task for SAMOK is to keep a 
uniform field by taking into account each student union’s concerns and support their solutions to the 
changing situation. Listening and discussion will be the keywords for the following year in SAMOK." Rurik 
Summed up. 
 

Candidate: 
Rurik Rantalainen 
rurik.rantalainen@opiskelijakuntakaakko.fi 
044 540 4549 
 
Campaign manager: 
Santeri Roivas 
santeri.roivas@opiskelijakuntakaakko.fi 
040 355 7667 
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