SAMOKin
tapahtumakalenteri 2018
Tapahtumakalenteriin olemme koonneet kaikki Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKin
vuoden 2018 tapahtumat sekä lyhyet kuvaukset tapahtumista. Tervetuloa mukaan!

Tammikuu
Lähtölaukaus-risteily
su-ti 28.–30.1.2018, Viking Linen M/S Mariella, lähtö Helsingistä Katajanokalta
Lähtölaukaus-risteily on SAMOKin kick off -tapahtuma, jolla käynnistämme liiton toimintavuoden
yhdessä jäsenopiskelijakuntien ja sidosryhmien kanssa. Risteilyllä vastavalitut opiskelijakuntien
luottamustoimijat mm. kouluttautuvat tehtäviensä hoitamista varten, tutustuvat SAMOKin väkeen
ja toimintaan sekä verkostoituvat niin toistensa kuin sidosryhmien edustajien kanssa. Myös
kokeneemmat opiskelijakuntatoimijat on huomioitu ohjelmassa eli mukaan risteilemään ovat
tervetulleita koko opiskelijakuntien väki (edustajisto, hallitus ja henkilöstö).

Helmikuu
Puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien/pääsihteerien tapaaminen
ke 14.2.2018, SAMOKin toimisto, Lapinrinne 2, 00180 Helsinki
Puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien/pääsihteerien tapaaminen eli tuttavallisemmin PJTJ on
nimensä mukaisesti tarkoitettu opiskelijakuntien edustajistojen ja hallitusten puheenjohtajistoille
sekä toiminnanjohtajille ja pääsihteereille. PJTJ-tapaamisten aikana syvennytään SAMOKia ja
opiskelijakuntia koskettaviin ajankohtaisiin aiheisiin, joista on tarpeen käydä syvällisempää
keskustelua. Sisältötoiveita tapaamisiin voit ehdottaa suoraan liiton puheenjohtajistolle tai
toiminnanjohtajalle, joiden yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme.

Ystävänpäiväjuhlat
ke 14.2.2018, SAMOKin toimisto, Lapinrinne 2, 00180 Helsinki
Ystävänpäivänä kaikki SAMOKin ystävät ovat tervetulleita Ystikset-nimellä tunnettuun
vapaamuotoiseen illanviettoon liiton toimistolle. Tarjolla on juotavaa ja pientä syötävää sekä mitä
mainiointa seuraa. Viimeksi teemana oli glitter ja hattarakone kävi kuumana, katsotaanpa mitä
keksimme tällä kertaa juhlakansan iloksi.

Maaliskuu
Kevätseminaari
to-la 15.–16.3.2018, Helsinki (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Kevätseminaari on ensimmäinen kahdesta SAMOKin vuosittaisesta seminaarista. Tapahtumassa
tarjoamme edunvalvontaan ja järjestötoimintaan liittyvää ajankohtaista ja koulutuksellista sisältöä,
minkä lisäksi siellä käydään vuoropuhelua opiskelijakuntien ja SAMOKin välillä. Kevätseminaari on
Lähtölaukaus-risteilyn tapaan tarkoitettu kaikille opiskelijakunnissa toimiville.

Huhtikuu
Kummiopiskelijakuntaviikko
ma-pe 16.–20.4.2018 (Huom! Pidätämme oikeuden muuttaa ajankohtaa, mikäli valtion kehysriihen
ajankohta muuttuu)
Kummiopiskelijakuntaviikolla SAMOKin hallituksen jäsenet vierailevat opiskelijakunnissa ympäri
Suomen tutustumassa niiden toimintaan, keskustelemassa opiskelijakunnille ajankohtaisista aiheista
sekä kertomassa SAMOKin kuulumiset. Hallituskummit ovat vastuussa tarkkojen vierailuajankohtien sopimisesta omien kummiopiskelijakuntiensa kanssa, mutta vierailujen ohjelmien suunnittelussa kannattaa opiskelijakuntien itsekin olla aktiivisia, jotta ohjelmasta saadaan
mahdollisimman antoisa ja hyödyllinen puolin ja toisin.

Toukokuu
Henkilöstöpäivät I
ma-ti 28.–29.5.2018, paikka ilmoitetaan myöhemmin
Henkilöstöpäivät on kahdesti vuodessa järjestettävä, kaksipäiväinen koulutustapahtuma, joka on
tarkoitettu kaikille opiskelijakunnissa työsuhteessa oleville henkilöille. Tapahtuma antaa
työntekijöille mahdollisuuden ylläpitää ja kehittää osaamistaan tarjoamalla toimialaan liittyviä
ajankohtaiskatsauksia, koulutusta sekä verkostoitumis- ja keskustelumahdollisuuksia.

Kesäkuu
Kesäpiknik
pe 15.6.2018, Helsinki
SAMOKin syntymäpäivänä kokoonnumme helsinkiläiseen puistoon (ilmoitamme myöhemmin mihin
niistä) juhlistamaan liittoa sekä alkavaa kesää. Mikäli kesä kuitenkin tekee tepposet eikä saavukaan
ilahduttamaan juhlakansaa, vietämme sisäpiknikiä liiton toimistolla (Lapinrinne 2, 00180 Helsinki).
Mukaan juhlimaan ovat tervetulleita kaikki opiskelijakuntatoimijat!

Heinäkuussa lomaillaan
Heinäkuussakin liittohallituksesta on kuitenkin joku koko ajan tavoitettavissa.
Lisäksi hallitus ja osa työntekijöistä ovat tavattavissa Porin SuomiAreenassa ma-pe 16.–20.7.2018.

Elokuu
Kesäseminaari
to-la 9.–11.8.2018, paikka ilmoitetaan myöhemmin
Kesäseminaari on syyskauden aloitustapahtuma, retriitti kaukana kaupunkien hälystä.
Ajankohtaisten koulutus- ja verkostoitumissisältöjen lisäksi oleellinen osa Kesäseminaaria on
valmistautuminen yhdessä SAMOKin liittokokoukseen ja opiskelijakuntien syksyn jäsenhankintarutistukseen. Seminaarin kaksi ensimmäistä päivää on tarkoitettu kaikille opiskelijakuntatoimijoille,
viimeinen päivä vain luottamustoimijoille.

Syyskuu
Kummiopiskelijakuntaviikko
ma-pe 24.–28.9.2018
Vuoden toinen kummiopiskelijakuntaviikko. Viikon aikana mm. käsitellään liittokokousmateriaaleja.

Lokakuu
Puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien/pääsihteerien tapaaminen
ma-ti 1.–2.10.2018, paikka ilmoitetaan myöhemmin
Vuoden toinen opiskelijakuntien puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien/pääsihteerien tapaaminen.
Tapaamisessa mm. käsitellään liittokokousmateriaaleja.
Varsinainen liittokokous
pe-la 12.-13.10.2018, paikka ilmoitetaan myöhemmin
SAMOKissa ylintä valtaa käyttää liittokokous, joka käsittelee ja hyväksyy liiton toimintaa
määrittävät asiakirjat, kuten toimintasuunnitelman ja talousarvion. Asiakirjoja käsitellään kuitenkin
jo ennen varsinaisia kokouspäiviä mm. lausuntokierroksen muodossa. Lausuntokierroksen
ajankohdan ym. tärkeät päivämäärät löydät liittokokouskalenteristamme vuodelle 2018, joka
toimitetaan opiskelijakunnille erillisenä dokumenttina sen laajuuden vuoksi. Kysymyksiin liittokokouksesta vastaa hallinnon suunnittelija, jonka ajantasaiset yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme.

Marraskuu
SAMOKin vuoden 2019 hallituksen perehdytysjakso I
ma-ke 5.-7.11.2018, SAMOKin toimisto, Helsinki
Liittokokouksessa valittu SAMOKin seuraavan vuoden hallitus perehdytetään tehtäviinsä
Helsingissä kahdessa jaksossa ennen vuodenvaihdetta. Perehdytysjaksojen aikana tutustutaan
syvällisesti liiton toimintaan, henkilöstöön, sidosryhmiin ja järjestetään lisäksi mm. asuminen
Helsingissä niille hallituksen jäsenille, jotka muuttavat Helsinkiin muualta hoitaakseen
luottamustehtäviään. Toinen perehdytysjakso on joulukuun alussa. Perehdytysjaksot ovat valituille
henkilöille velvoittavia.

Henkilöstöpäivät II
ma-ti 19.–20.11.2018, paikka ilmoitetaan myöhemmin
Vuoden toiset henkilöstöpäivät. Tapahtumakuvauksen löydät toukokuun kohdalta.

Joulukuu
SAMOKin vuoden 2019 hallituksen perehdytysjakso II
la-pe 8.–14.12.2018, SAMOKin toimisto, Helsinki
Katso tapahtumakuvaus marraskuun kohdalta.
Opiskelijakuntien vuoden 2019 puheenjohtajistojen johtamiskoulutus
to-pe 13–14.12.2018, SAMOKin toimisto, Helsinki
Johtamiskoulutus on perehdytyspaketti johtamisesta ja siihen liittyvistä teemoista vastavalituille
opiskelijakuntien edustajistojen ja hallitusten puheenjohtajistoille. Myös SAMOKin vuoden 2019
hallitus osallistuu koulutukseen, joten tämä mainio tilaisuus puheenjohtajistojen verkostoitumiselle.

Kutsut tapahtumiin toimitetaan jäsenopiskelijakunnille sekä muille kutsuttaville sähköpostitse, minkä
lisäksi tiedotamme tapahtumista liiton verkkosivuilla www.samok.fi/ajankohtaista.
Tiedustelut tapahtumiin liittyen voi osoittaa liiton järjestösuunnittelija Julia Kurjelle (julia.kurki@samok.fi
tai 050 389 1010).
Muut jäsenpalvelumme löydät verkkosivuiltamme osoitteesta www.samok.fi/toimintamme.
Kalenteri on hyväksytty SAMOKin hallituksen kokouksessa 3.11.2017.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tiedoksi muiden tapahtumia:
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tapahtumat:
AMK-päivät, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Pori ke-to 16.-17.5.2018
Ammattikorkeakoulujen johdon seminaari (yleensä marraskuussa, lisätiedot
www.arene.fi)
Kansainväliset tapahtumat, joihin SAMOK osallistuu:
European Students Convention (European Students’ Union ESU:n tapahtuma
maaliskuussa ja syyskuussa)
ESU Board Meeting (ESU:n hallituksen tapaaminen toukokuussa ja marras-joulukuun
vaihteessa)
Nordiskt Ordförande Möte (pohjoismaisten ja baltialaisten opiskelijajärjestöjen
NOM-tapaaminen huhtikuussa ja lokakuussa)
Lisäksi:
SuomiAreena, Porin kaupungin ja MTV:n yhteistapahtuma, Pori ma-pe 16.–20.7.2018

