
 

 

 

Ohjelma 
Kesäseminaari 2018 

 

Kesäseminaari on opiskelijakuntien yhteinen syyskauden 

aloitustapahtuma, retriitti kaukana kaupunkien hälystä. 

Seminaariohjelma painottuu tulevan liittokokouksen 

dokumenttien esittelyyn sekä opiskelijakuntien syyskauden 

toimintaan valmistautumiseen keskustelun ja työpajojen avulla. 

 

Torstai 9.8.2018 

Puhjonrannan kurssikeskus, Puhjonrannantie 80, 45370 Valkeala 

 

10:00  Alkaen voi kirjautua sisään Puhjonrannan kurssikeskuksessa 
 

11:30  Alkaen lounastarjoilu 
 

11:45  Yhteiskuljetus Kouvolan matkakeskukselta Puhjonrantaan  

 

(noin) 12.15  Yhteiskuljetus saapuu Puhjonrantaan 
 
13:00 Lounastarjoilu päättyy 
 

13:15  Ohjelma alkaa salissa 
 

● Tervetuloa Kesäseminaariin!  

Puheenjohtaja Marko Grönlund, SAMOK 

● Tapahtuman Code of Conductin ja häirintäyhdyshenkilöiden esittely 

● SAMOKin vuoden 2018 toimintasuunnitelman välitarkastelu 
● Valtiovallan tervehdys & valtakunnan politiikan tilannekatsaus 

 

14:30  Tauko, kahvitarjoilu 
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14:45  SAMOKin poliittisen ohjelman 2019-2023 esittely 
Asiantuntijat Anniina Sippola, Antti Hallia ja Eero Löytömäki, SAMOK 

 

SAMOKin asiantuntijat esittelevät liiton uudistetun poliittisen ohjelman 

viimeisimmän version. Luonnos poliittiseksi ohjelmaksi lähetetään 

opiskelijakunnille ennen seminaaria tutustuttavaksi ja sen pääteemojen 

kommentoinnille on varattu aikaa esittelyn loppuun. Ohjelman tavoitteita 

puolestaan on mahdollista kommentoida esittelyä seuraavassa 

keskustelutyöpajassa sekä sähköisellä lomakkeella 

http://bit.ly/liittokokousmateriaalien_kommentointi2018, jonka ohjeet löydät 

tämän dokumentin lopusta. Seminaarin jälkeen poliittisen ohjelman käsittely 

jatkuu lausuntokierroksella.  
 

16:45  Tauko, tarjolla kahvia ja välipalaa 
 

17:00  Työpaja: Poliittisen ohjelman kommentointi 
Vetäjinä SAMOKin asiantuntijat & hallitus 

 

Liiton uudistetun poliittisen ohjelman pääteemat pohjautuvat amk-opiskelijoiden 

kannalta tärkeimpiin tulevien vuosien yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja uudistuksiin. 

Työpajassa keskustellaan näistä pääteemoista ja ohjelman tarkemmista 

tavoitteista pienryhmissä, joiden välillä osallistujat voivat vapaasti liikkua oman 

mielenkiintonsa mukaan. 

 

18:15  Tauko, omaa aikaa ennen ehdokaspaneelia 
 

19:00  SAMOKin vuoden 2019 hallitusehdokkaiden paneeli 
 

Keitä ovat SAMOKin vuoden 2019 hallitusehdokkaat? Mitä he osaavat? Mitä he 

tahtovat tehdä? Tässä paneelissa ehdokkaat saavat kertoa itsestään, taustoistaan 

ja siitä, miksi heidät pitäisi valita SAMOKin ensi vuoden hallitukseen. Paneelia 

vetävät liiton varapuheenjohtaja Maria Jokinen sekä hallituksen jäsenet Annika 

Eskman ja Saana Simonen.  

 

Paneelin käytännön järjestelyiden helpottamiseksi pyydämme 

ennakkoilmoittautumisia liiton toiminnanjohtajalle Miikka Lönnqvistille 

osoitteeseen miikka.lonnqvist@samok.fi. Paneeliin on kuitenkin mahdollista 

ilmoittautua vasta paikan päällä ottamalla yhteyttä paneelin vetäjiin.  

 

20:00 Illallinen 
 

21–23:00 Sauna lämpimänä ja grillikota käytössä 
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Perjantai 10.8.2018 

 

8:00  Aamiainen 
 

9:00  SAMOKin vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion esittely & keskustelua  
esityksistä 
Toiminnanjohtaja Miikka Lönnqvist ja puheenjohtaja Marko Grönlund 

 
Esittelyn yhteyteen on varattu aikaa esittää kysymyksiä ja kommentteja sekä 

toimintasuunnitelmasta että talousarviosta. Niitä voi esittää myös sähköisen 

lomakkeen kautta, jonka ohjeet löydät tämän dokumentin lopusta. Lomake 

puolestaan löytyy osoitteesta 

http://bit.ly/liittokokousmateriaalien_kommentointi2018. Seminaarin jälkeen 

toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely jatkuu lausuntokierroksella.  

 

10:30  Tauko 
 
10:45 Opiskelijoiden Liikuntaliiton jäsenyys 

Varapuheenjohtajat Antti Pollari & Outi Häkkinen, OLL 
 

OLL:n ajankohtaiset kuulumiset, jäsenyys ja avointa keskustelua askelmerkeistä SAMOKin 

mahdolliseen eroon OLL:n jäsenyydestä. 

 
12:00 Lounas 
 
13:00 Ratkaisukeskeinen työpaja: Kohti opiskelijakunnan syksyä 

Työpajan fasilitoi SAMOKin järjestösuunnittelija Julia Kurki 
 

Iltapäivän työpajassa otamme yhdessä katseen kohti tulevaa opku-syksyä ja sen 

tavoitteita sekä haasteita. Mitä ne ovat, sen saavat osallistujat itse määritellä. Työpajan 

tarkoituksena on paitsi kartoittaa opiskelijakuntien yhteisiä tavoitteita ja haasteita, myös 

kehittää ja jakaa ideoita, ratkaisuja ja käytännön keinoja niiden saavuttamiseksi ja 

taklaamiseksi. Työpaja on kaikille osallistujille yhteinen, mutta sisältää myös 

sektorikohtaista työskentelyä. 

 

16:15 Tauko, työpaja loppuu 
 

Tauolla on tarjolla välipalaa.  

 

16:30 Yhteiskuljetus Kouvolan rautatieasemalle 
 

Loput seminaariohjelmasta on tarkoitettu ainoastaan luottamustoimijoille. 
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17:00 Vesisota 
 

Puhjonrannan pihanurmella käytävä vesisota on jo perinne Kesäseminaarissa. Pakkaa siis 

mukaasi kastumisen kestävät vaatteet sekä vesipyssy.  

 
19:00 Illallinen 
 
20–22:00 Sauna lämpimänä & grillikota käytössä 
 

 
Lauantai 11.8.2018 
 
8:00 Aamiainen 
 
9:15  Luottamustoimijan jaksaminen 

Toiminnanjohtaja Minna Savolainen, Nyyti ry 
 

Väsymys, uupumus, loppuunkuluminen, sippi, poikki, rikki… Monet meistä haluavat 

pelastaa maailman yhdessä vuodessa ja on vaikea tunnustaa, ettei se olekaan 

mahdollista. Nyt on aika nostaa kissa pöydälle! Osallistavassa työpajassa 

pureudutaan oman jaksamisen tunnistamiseen ja siitä huolehtimiseen. Lisäksi 

mietitään, onko elämää opiskelijaliikkeen ulkopuolella ja miten järjestövuosien 

jälkeen voi helpottaa paluuta normaaliin elämään.  

 

11:00 Lounas 
 

12:00  Luottari, mitä mielessä? Open space -keskustelu 

Vetäjinä SAMOKin hallituksen jäsenet 
 

Mistä sinä haluaisit keskustella muiden opiskelijakuntien luottamustoimijoiden 

kanssa? Open space -menetelmän idea on olla määrittelemättä etukäteen 

keskustelun teemaa vaan menetelmässä annetaan ihmisille mahdollisuus 

määrittää keskustelunaiheet itse sekä osallistua niihin keskusteluihin joihin heillä 

on intohimoa, niihin keskusteluihin joista he itse saavat jotain tai joissa he itse 

voivat tuottaa lisäarvoa. 

 

13.15 Kahvitauko   
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13.30 Ajankohtaista edunvalvonnasta  
SAMOKin hallitus  

 
Kuinka hyvin olet tietoinen tämän hetkisestä poliittisesta tilanteesta ja kuinka se 

vaikuttaa meihin? Onko termit YTHS, ESU sekä monet muut hallussa? Oletko 

tietoinen mitä kaikkea SAMOK tekee poliittisella kentällä? Tilaisuudessa 

SAMOKin hallitus pitää tietovisan ja samalla kertoo politiikan ajankohtaiset asiat.  

 

14:15  Päätössanat 
Puheenjohtaja Marko Grönlund, SAMOK 
 

14:30  Tapahtuma päättyy, yhteiskuljetus Kouvolan rautatieasemalle 
 

 

Ohjeet liittokokousmateriaalien kommentointiin sähköisen lomakkeen kautta 
 

Liittokokousmateriaalit = poliittinen ohjelma 2019-2023, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 
2019 

 

Kysymyksiä ja kommentteja liiton uudistetun poliittisen ohjelman luonnoksen sisällöstä sekä 

seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta voi lähettää sähköisen 

kommenttilomakkeen kautta, joka löytyy osoitteesta 

http://bit.ly/liittokokousmateriaalien_kommentointi2018.  
 

Lomake avautuu ennen Kesäseminaaria ja on auki seminaaria seuraavaan maanantaihin 13.8. 

kello 10.00 asti.  Ennen seminaaria lomakkeen kautta lähetettyihin kysymyksiin ja kommentteihin 

pyritään vastaamaan seminaarissa ja jälkikäteen lähetettyihin kysymyksiin liitto laatii kirjallisen 

vastauskoosteen seminaaria seuraavalla viikolla. Kooste toimitetaan opiskelijakunnille viimeistään 

perjantaina 17.8.2018. 

 

Seminaarin jälkeen liittokokousmateriaalien käsittely jatkuu  lausuntokierroksella. Kannustamme 

seminaariosallistujia tutustumaan kaikkiin materiaaleihin ennen seminaaria ja rohkeasti 

esittämään näkemyksiä ja tarkentavia kysymyksiä niistä niin paikan päällä kuin 

lausuntokierroksellakin.  
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