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I evenemangskalendern har vi samlat alla Finlands studerandekårers förbund – SAMOKs evenemang för år 2018 
och korta beskrivningar av evenemangen. Välkommen med! 

 
 

Januari 
Kryssningen Lähtölaukaus (Startskottet) 

sön–tis 28–30.1.2018, Viking Lines M/S Mariella, avgång från Skatudden i Helsingfors 
 

Kryssningen Lähtölaukaus (Startskottet) är SAMOKs kick off-evenemang som inleder förbundets verksamhetsår 
tillsammans med medlemskårerna och intressegrupperna. På kryssningen utbildas de nya förtroendevalda i 
studerandekårerna i att sköta sina uppgifter, bekantar sig med SAMOKs anställda och verksamhet samt 
nätverkar såväl med varandra som med representanter från intressegrupper. I programmet har vi även beaktat 
mer erfarna aktiva vid studerandekårerna, det vill säga alla i studerandekårerna är välkomna med (fullmäktige, 
styrelse och personal). 

 
 

Februari 
Träff för ordförande och verksamhetschefer/generalsekreterare 

ons 14.2.2018, SAMOKs kansli, Lappbrinken 2, 00180 Helsingfors 

 
Träffen för ordförande och verksamhetschefer/generalsekreterare, det vill säga PJTJ är, som namnet 
antyder, avsett för studerandekårernas fullmäktige och styrelsernas presidier samt för verksamhetschefer och 
generalsekreterare. Under PJTJ-träffarna fördjupar vi oss i aktuella frågor som rör SAMOK och 
studerandekårerna och som vi måste diskutera närmare. Du kan komma med önskningar om innehållet i 
evenemangen direkt till förbundets presidium eller verksamhetschef vars kontaktuppgifter finns på vår webbplats. 



 

Vändagsfest 

ons 14.2.2018, SAMOKs kansli, Lappbrinken 2, 00180 Helsingfors 

 
På alla hjärtans dag är alla SAMOKs vänner välkomna till en kvällsträff vid namn Ystikset på förbundets kansli. Vi 
bjuder på dryck med tilltugg och det bästa av sällskap. Förra gången var temat glitter och sockervaddsmaskinen gick 
varm. Vi ska se vad vi hittar på den här gången för att glädja festfolket. 

 

Mars 
Vårseminarium 

tor–lör 15–16.3.2018, Helsingfors  

 
Vårseminariet är det första av SAMOKs två årliga seminarier. Evenemanget erbjuder aktuell utbildning i 
intressebevakning och organisationsverksamhet, och dessutom förs en dialog mellan studerandekårna och 
SAMOK. Vårseminariet är, i likhet med kryssningen Lähtölaukaus (Startskottet), avsett för alla aktiva inom 
studerandekårerna. 

 
 

April 
Fadderkårsvecka 

mån–fre 16–20.4.2018  

 
Under fadderkårsveckan besöker SAMOKs styrelsemedlemmar studerandekårerna runt omkring i Finland och 
bekantar sig med deras verksamhet, diskuterar aktuella frågor för studerandekårerna och berättar vad som är 
aktuellt på SAMOK. Styrelsefaddrarna ansvarar för att komma överens om exakta besökstider med sina egna 
fadderkårer, men det lönar sig för studerandekårerna att själva vara aktiva i att planera programmet för besöket 
så blir programmet så givande och nyttigt som möjligt för båda parter. 



 

Maj 
Personaldagar I 
mån–tis 28–29.5.2018, Kuppis campus vid Åbo yrkeshögskola, Lemminkäinengatan 30, Åbo 

 
Personaldagarna är ett tvådagars utbildningsevenemang som ordnas två gånger om året. Evenemanget är 
avsett för alla personer som är anställda i studerandekårerna. Evenemanget erbjuder de anställda möjlighet att 
upprätthålla och utveckla sin egen kompetens genom att ge aktuella översikter över verksamhetsfältet, 
utbildning och möjligheter till nätverkande och diskussion. 

 
Juni 
Sommarpicknick 

fre 15.6.2018, Barnlunden, Helsingfors 

 
På SAMOKs födelsedag samlas vi i Barnlunden park i Helsingfors för att fira förbundet och den begynnande 
sommaren. Om sommaren inte kommer att glädja festfolket, arrangeras picknicken inomhus i förbundets 
lokaler (Lappbrinken 2, 00180 Helsingfors). Alla aktiva inom studerandekårerna är välkomna att fira med oss. 

 

I Juli har vi semester 
Någon i förbundsstyrelsen är dock hela tiden anträffbar. Dessutom träffas styrelsen och några av de anställda på 
Finlandsarenan (SuomiAreena) mån–fre 16–20.7.2018. 

 
Augusti 
Sommarseminarium 

tor–lör 9–11.8.2018, Puhjonranta, Kouvola 

 
Sommarseminariet startar höstsäsongen och är en retreat långt borta från städernas brus. Förutom aktuell 
utbildning och nätverkande är en väsentlig del av Sommarseminariet att vi tillsammans förbereder oss för 
SAMOKs förbundsmöte och studerandekårernas medlemsvärvning på hösten. 
Seminariets två första dagar är avsedda för alla aktiva inom studerandekårerna och den sista dagen är endast 
avsedd för förtroendevalda. 



 

September 
Fadderkårsvecka 

mån–fre 24–28.9.2018 
 

Årets andra fadderkårsvecka. Under veckan behandlar vi bl.a. förbundsmöteshandlingar. 
 

Oktober 
 

Träff för ordförande och verksamhetschefer/generalsekreterare 

mån–tis 1–2.10.2018, Uleåborg 

 
Årets andra träff för studerandekårernas ordförande och verksamhetschefer/generalsekreterare. Under 
träffen behandlar vi bl.a. förbundsmöteshandlingar. 

 
Ordinarie förbundsmöte 

fre–lör 12–13.10.2018, Lahtis 

 
SAMOKs högsta beslutanderätt utövas av förbundsmötet som behandlar och godkänner de handlingar som styr 
förbundets verksamhet, såsom verksamhetsplan och budget. Handlingarna behandlas dock före det ordinarie 
förbundsmötet bl.a. under remissen. Remisstiden och andra viktiga datum hittar du i vår omfattande 
förbundsmöteskalender 2018 som skickas till studerandekårerna som ett separat dokument. Frågor om 
förbundsmötet svaras av administrativ planerare vars uppdaterade kontaktuppgifter finns på vår webbplats. 

 
November 
Introduktion för SAMOKs styrelse 2019 I 
mån–ons 5–7.11.2018, SAMOKs kansli, Helsingfors 

 
SAMOKs styrelse för 2018, som valdes vid förbundsmötet, introduceras i sina uppgifter i Helsingfors i två skeden 
före årsskiftet. I introduktionerna sätter vi oss in i förbundets verksamhet, personal och intressegrupper samt 
organiserar bl.a. boende i Helsingfors för de styrelsemedlemmar som flyttar till Helsingfors från en annan ort för 
att sköta sina förtroendeuppdrag. Den andra introduktionen hålls i början av december. Introduktionerna är 
förpliktande för styrelsemedlemmarna. 



 

Personaldagar II 
mån–tis 19–20.11.208, Helsingfors 

 
Årets andra personaldagar. Evenemangsbeskrivningen hittar du i kalendern under maj. 

 
 

December 

Introduktion för SAMOKs styrelse 2019 II 
lör–fre 8–14.12.2018, SAMOKs kansli, Helsingfors 

 
Se evenemangsbeskrivningen i kalendern under november. 

 
 

Ledarskapsutbildning för studerandekårernas presidier 2019 
tor–fre 13–14.12.2018, SAMOKs kansli, Helsingfors 

 
Ledarskapsutbildningen är ett introduktionspaket i ledarskap och samhörande frågor för de nyvalda presidierna i 
studerandekårernas fullmäktige och i styrelserna. SAMOKs styrelse för 2019 deltar i utbildningen så detta är ett 
utmärkt tillfälle för presidierna att nätverka. 

 
 
 
 
 
 

Inbjudningar till evenemangen skickas till medlemskårerna och andra som inbjuds per e-post. Dessutom informerar vi om 
evenemangen på förbundets webbplats (på finska) www.samok.fi/ajankohtaista. 

 
Vid förfrågningar om evenemangen kontakta förbundets föreningssamordnare Julia Kurki (julia.kurki@samok.fi eller 050 389 
1010). 

 
Godkänt vid SAMOKs styrelsemöte den 3 november 2017. Vi 
förbehåller oss rätten till ändringar. 



 

Dessutom andras evenemang: 

Evenemang för Yrkeshögskolornas rektorer Arene rf: 

• YH-dagarna, Satakunta yrkeshögskola, Björneborg ons–tor 16–17.5.2018 
• Yrkeshögskolornas ledarskapsseminarium (vanligtvis i november, mer information finns på 
www.arene.fi) 

 
Internationella evenemang som SAMOK deltar i: 

 
• European Students Convention (European Students’ Union ESUs evenemang i mars och september) 
• ESU Board Meeting (en träff för ESUs styrelse i maj och vid månadsskiftet november– 
december) 
• Nordiskt Ordförandemöte (en träff för de nordiska och baltiska 
studentorganisationerna i april och oktober) 

 
Finlandsarenan (SuomiAreena), ett evenemang arrangerat av Björneborgs stad och MTV, Björneborg mån–fre 
16–20.7.2018. 


