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LÄHTÖLAUKAUS 2018 
STARTSKOTTET  2018 
 

OHJELMA 

 
Sunnuntai 28.1.2018 
 
12:00 Lippujen jako alkaa Viking Linen terminaalissa 

Katajanokanranta 8, Helsinki 
 

12:30 Laivaannousu & siirtyminen kokoustiloihin kannelle 8 
Matkatavarasäilytys kokoustiloissa ennen majoittumista 

 
Kokoustilojen aulassa on Suomen kartta, johon voitte lisätä opiskelijakuntanne taustatiedot ja tarinan 
muiden tutustuttavaksi. Lähetämme tätä varten erilliset ohjeet osallistujille ilmoittautumisen 
päätyttyä. 

 
13:00  Lähtölaukauksen avaus  

Auditorio, kansi 8 
SAMOKin puheenjohtaja Marko Grönlund ja toiminnanjohtaja Miikka Lönnqvist 
 
Onneksi olkoon, tämä on Lähtölaukaus elämäsi parhaaseen vuoteen!  
Alumni Simo Takanen 

 
14:15  Tauko  
 

Valtiovallan tervehdys  
Puhuja ilmoitetaan myöhemmin 

 
Keynote-puheenvuoro  
Puhuja ilmoitetaan myöhemmin 

 
15:45 Tauko, tarjolla kahvia/teetä ja suolaista syötävää 
 
16:00 Opiskelijakuntien sidosryhmät esittäytyvät 
 
17:00 Majoittumistauko &  omaa aikaa 
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17:45 Rinnakkaisohjelmaa (1 ) 

Kokoustilat, kansi 8 (tarkat tilat ilmoitetaan osallistujille ennen risteilyä) 
 

A. Tunne ne, joita edustat - eli keitä ne opiskelijat oikein ovat? 
B. Yleiskatsaus koulutuspolitiikkaan 
C. Tietoisku: Saavutettava ja yhdenvertainen opiskelijakunta 
D. Viestijän työkalupakki 
E. Opiskelijakunnan toiminnan seuranta ja dokumentointi 
F. Vaikuttamisen ABC – kuinka lobata oikein 

 
Lähtölaukauksen rinnakkaisohjelma koostuu kuudesta eri teemastapolusta. 
Ideana on valita poluista yksi. Teemat ovat sosiaalipolitiikka (A), 
koulutuspolitiikka (B), viestintä (C), palvelut (D), järjestötoiminta (E) ja 
vaikuttaminen (F).  

 
Ensimmäisessä rinnakkaisohjelmaosiossa pääset tutustumaan valitsemaasi 
teemaan ja kolmessa jälkimmäisessä osiossa syvennät osaamistasi, kun aihetta 
tarkastellaan kouluttajien johdolla eri näkökulmista. Lisätietoa teemapoluista 
löydät Lähtölaukauksen rinnakkaisohjelma -esitteestä. 

 
Koska ensimmäiset rinnakkaisosiot lähtevät perusteista ja ovat monelle 
kokeneelle toimijalle tuttua juttua, järjestämme samaan aikaan opiskelijakuntien 
työntekijöiden osaamisverkostojen kokoontumiset, joista lisätietoa myöhemmin.  

 
18:30 Tauko 
 
18:45 Verkostoitumistunti 

Kokoustilat, kansi 8 (tarkat tilat ilmoitetaan osallistujille ennen risteilyä) 
 

Lähtölaukauksen parasta antia on tutustuminen muihin opkulaisiin ja tämä osa 
ohjelmasta on varattu juuri sitä varten, että pääset tutustumaan muihin samoja 
hommia tekeviin (osallistujat jaetaan verkostoitumista varten ryhmiin 
toimenkuvien mukaan). 
 

19:45 Tauko, omaa aikaa 
 
20:30 Illallinen 

Istumajärjestys oman toimenkuvaverkoston mukaan 
Viking Buffet, kansi 7 
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Maanantai 29.1.2017 
 
Kaikki maanantain ajat paikallista Ruotsin aikaa 
 
08:00 Aamiainen 

Viking Buffet, kansi 7 
 
09:30 Rinnakkaisohjelmaa (2) 

Kokoustilat, kansi 8 (tarkat tilat ilmoitetaan osallistujille ennen risteilyä) 
 

A. Opiskeluterveydenhuollon perusteet 
B. Opiskelijaedustajatoiminta tutuksi 
C. Opiskelijakuntaviestinnän dos & don'ts – kun viestintä ei kaduta 
D. Tapahtumajärjestämisen perusteet 
E. Oman työn johtaminen – salaisuus järjestötoimijan jaksamisen takana 
F. Vaikuta oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa 

 
10:30  Tauko 
 
10:45  Rinnakkaisohjelmaa (3) 
 

A. Ajankohtaista opintotuesta 
B. Opetuksen kehittäminen ja opetusyhteistyö 
C. Pois tyhjän paperin kammosta -tekstityöpaja 
D. Monipuolisten palveluiden tuottaminen 
E. Vapaaehtoisten motivointi 
F. Kunnallinen & maakunnallinen vaikuttaminen 

 
12:00 Lounas 

Viking Buffet, kansi 7 
 
13:00 Rinnakkaisohjelmaa (4) 
 

A. Onko nykynuoren  eläke-euro 70 senttiä? – Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus 
B. Bologna (ei se kastike) 
C. Kohti ääretöntä ja sen yli – viestinnän data hyötykäyttöön 
D. Palveluiden kehittäminen 
E. Yhdessä tuumin kohti seuraavia edustajistovaaleja 
F. Valtakunnallinen vaalikimara tulee, oletko valmis? 

 
14:00  Tauko 
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14:30 Opiskelijakuntien projektit tutuiksi  
Auditorio, kansi 8 

 
Opiskelijakunnilla on meneillään erilaisia yhteistyöprojekteja, joita esitellään 
tässä ohjelmaosiossa.  

 
15:45 Tauko, tarjolla kahvia/teetä ja suolaista syötävää 
 
16:00 AMK-opiskelijan YTHS  

 
Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto muuttuu, kun Ylioppilaiden 
terveydenhoitosäätiö laajenee kattamaan myös amk-opiskelijat. Mikä YTHS on ja 
miten se toimii? Miltä YTHS-laajennus näyttää nyt  ja miten projekti etenee 
vuonna 2018?  Ohjelmaosion tavoitteena on tehdä YTHS-laajennuksen 
perusteet tutuksi niin uusille opiskelijakuntatoimijoille kuin konkareillekin. 
SAMOKin sosiaalipoliittinen asiantuntija Eero Löytömäki 

 
16:45  Tauko  
 
17:00 Näin tavoitat SAMOKin ja SAMOK sinut  

 
Käymme läpi SAMOKin viestinnän kanavat, intran perusteet, miten meidät 
tavoittaa ja miten tavoitamme opiskelijakunnat.  
SAMOKin viestinnän suunnittelija Henna Sihvonen 

 
SAMOKin vuosi 2018 toiminnanjohtajan silmin  
SAMOKin toiminnanjohtaja Miikka Lönnqvist  
 

18:30 Lähtölaukauksen päätössanat  
SAMOKin puheenjohtaja Marko Grönlund 
 

19:30 Illallinen  
Vapaa istumajärjestys 
Viking Buffet, kansi 7 

 
Tiistai 30.1.2017 
 
08:00 Aamiainen 

Viking Buffet, kansi 7 
 
10:10 Laiva saapuu Helsinkiin ja kotimatkat alkavat 
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