Program
Sommarseminarium 2018
Sommarseminariet är studerandekårernas gemensamma
kickoff-evenemang som inleder höstsäsongen och en retreat långt
borta från städernas brus. Under seminariet presenterar vi
förbundsmöteshandlingarna och förbereder oss inför kårernas
höst genom diskussioner och workshoppar. Välkommen!
Torsdag 9.8.2018
Kurscentrum Puhjonranta, Puhjonrannantie 80, 45370 Valkeala
från kl. 10:00 Incheckning till kurscentret Puhjonranta
från kl. 11:30 Lunch serveras
11:45

Gemensam transport från Kouvola resecentrum till Puhjonranta

(ca) kl. 12:15 Vi anländer till Puhjonranta
13:00

Lunch slutar

13:15

Programmet börjar i salen
●
●
●
●

Välkommen till Sommarseminariet!
Ordförande Marko Grönlund, SAMOK
Vi presenterar SAMOKs uppförandekod och kontaktpersoner för
trakasserier.
Halvtidsutvärdering av SAMOKs verksamhetsplan för 2018
Statsmaktens hälsning och aktuellt inom rikspolitiken

14:30

Kaffepaus

14:45

SAMOKs politiska program för 2019–2023 presenteras
Sakkunniga Anniina Sippola, Antti Hallia och Eero Löytömäki, SAMOK
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SAMOKs sakkunniga presenterar den senaste versionen av förbundets förnyade
politiska program. Utkastet till det politiska programmet skickas till
studerandekårerna före seminariet. Vi har avsatt tid för kommentarer till
programmets huvudteman i slutet av föredraget. Du kan kommentera målen i det
politiska programmet under en diskussionsworkshop som vi håller efter
föredraget och via en elektronisk blankett på adressen
http://bit.ly/liittokokousmateriaalien_kommentointi2018. Instruktioner för hur du
fyller i blanketten finns i slutet av det här dokumentet. Efter seminariet skickar vi
ut det politiska programmet på remiss.
16:45

Paus, kaffe och mellanmål serveras

17:00

Workshop: Kommentera SAMOKs politiska program
Workshoppen leds av SAMOKs sakkunniga och styrelse
Huvudtemana i det förnyade politiska programmet grundar sig på de samhälleliga
fenomen och reformer som är viktigast för yrkeshögskolestuderande under de
kommande åren. Under workshoppen diskuterar vi de här huvudtemana och de
mer specifika målsättningarna i programmet i smågrupper. Deltagarna kan fritt
röra sig mellan grupperna efter eget intresse.

18:15

Paus, egen tid före paneldebatten med styrelsekandidaterna

19:00

Paneldebatt med SAMOKs styrelsekandidater för år 2019
Vem kandiderar till SAMOKs styrelse 2019? Vad kan de göra? Vad vill de göra? I
den här paneldebatten får kandidaterna berätta om sig själva och sin bakgrund
samt motivera varför de borde bli valda till SAMOKs styrelse för 2019.
Paneldebatten leds av förbundets vice ordförande Maria Jokinen och
styrelsemedlemmarna Annika Eskman och Saana Simonen.
För att underlätta praktiska arrangemang för paneldebatten ber vi dig att
förhandsanmäla dig till förbundets verksamhetschef Miikka Lönnqvist på
adressen miikka.lonnqvist@samok.fi. Du kan också anmäla dig till paneldebatten
först på Sommarseminariet genom att kontakta panelledarna.

20:00

Middag

21:00

Bastun är varm
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Fredag 10.8.2018
8:00

Frukost

9:00

SAMOKs verksamhetsplan och budget för 2019 presenteras och diskuteras
Verksamhetschef Miikka Lönnqvist och ordförande Marko Grönlund
Under föredraget har du möjlighet att ställa frågor om och kommentera
verksamhetsplanen och budgeten. Du kan också ställa frågor om och kommentera
handlingarna via en elektronisk blankett. Instruktioner för hur du fyller i
blanketten finns i slutet av det här dokumentet. Blanketten finns på adressen
http://bit.ly/liittokokousmateriaalien_kommentointi2018. Efter seminariet skickar
vi ut verksamhetsplanen och budgeten på remiss.

10:30

Paus

10:45

Medlemskapet i Studerandenas Idrottsförbund (OLL)
Vice ordförandena Antti Pollari och Outi Häkkinen, OLL

12:00

Lunch

13:00

Lösningsorienterad workshop: Hösten vid studerandekårerna
Workshoppen leds av SAMOKs föreningssamordnare Julia Kurki
Under eftermiddagens workshop vänder vi blickarna mot den kommande hösten vid
studerandekårerna och de mål och utmaningar som hösten medför. Deltagarna får själva
bestämma vilka de här målen och utmaningarna är. Förutom att kartlägga
studerandekårernas gemensamma mål och utmaningar är syftet med workshoppen att
komma med och dela idéer, lösningar och praktiska metoder för att uppnå målen och
tackla utmaningarna. Workshoppen är gemensam för alla deltagare, men vi jobbar också
sektorvis.

16:15

Paus, workshoppen avslutas
Mellanmål serveras under pausen.

16:30

Gemensam transport till Kouvola järnvägsstation
Det övriga seminarieprogrammet är endast avsett för förtroendevalda.

17:00

Vattenkrig
Vi ordnar ett vattenkrig på Puhjonrantas gräsmatta. Vattenkriget har blivit en tradition på
Sommarseminariet. Packa vattentäta kläder och en vattenpistol med dig.
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19:00

Middag

20:00

Bastun är varm

Lördag 11.8.2018
8:00

Frukost

9:15

Att orka som förtroendevald
Verksamhetsledare Minna Savolainen, Nyyti rf
Trötthet, utmattning, utbrändhet, att tappa orken, att vara slut, att gå i väggen...
Många av oss vill rädda världen på ett år och det är svårt att erkänna att det inte är
möjligt. Nu är det dags att tala klarspråk! Under den här deltagande workshoppen
fördjupar vi oss i att identifiera vad vi orkar och hur vi månar om vår ork. Vi
funderar också på om det finns liv utanför studentrörelsen och hur göra det
lättare att återgå till ett normalt liv efter åren i föreningslivet.

11:00

Lunch

12:00

Open space-diskussion: Förtroendevald, vad tänker du?
Diskussionen leds av SAMOKs styrelsemedlemmar
Vad skulle du vilja diskutera med förtroendevalda i andra studerandekårer? Idén
med Open space-metoden är att temat för diskussionen inte väljs på förhand, utan
metoden ger människor möjlighet att själva välja diskussionsämnen och delta i de
diskussioner som de är entusiastiska över, som ger dem något och som de själva
kan bidra till. Vi fick positiv respons för den workshop som förverkligades med
samma metod under Personaldagarna i maj. Nu vill vi ge också förtroendevalda
möjlighet att pröva på det här utmärkta sättet att väcka diskussion.

13:15

Kaffepaus

13:30

Aktuellt inom intressebevakningen
SAMOKs styrelse
Hur väl insatt är du i den rådande politiska situationen och hur den påverkar oss?
Har du koll på vad SHVS, ESU och många andra ord betyder? Vet du vad SAMOK
jobbar med inom det politiska fältet? SAMOKs styrelse ordnar frågesport och
berättar om vad som är aktuellt inom politiken.

14:30

Evenemanget avslutas, gemensam transport till Kouvola järnvägsstation
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Instruktioner för hur du kommenterar förbundsmöteshandlingarna via elektronisk
blankett
Förbundsmöteshandlingarna = politiskt program för 2019–2023, verksamhetsplan och budget för
2019
Du kan skicka in frågor om och kommentarer till utkastet till SAMOKs förnyade politiska program,
verksamhetsplan och budget via en elektronisk blankett som finns på adressen
http://bit.ly/liittokokousmateriaalien_kommentointi2018.
Blanketten öppnas före Sommarseminariet och är öppen till måndagen den 13 augusti kl. 10.00.
Vi strävar efter att på Sommarseminariet svara på de frågor och kommentarer som ni har lämnat
in via blanketten före seminariet. Efterföljande vecka gör vi en skriftlig sammanställning av de
frågor som ni har skickat efter seminariet. Vi skickar sammanställningen till studerandekårerna
senast fredag 17.8.2018.
Efter Sommarseminariet skickas förbundsmöteshandlingarna ut på remiss. Vi önskar att
seminariedeltagarna läser alla förbundsmöteshandlingar före seminariet och gärna kommer med
synpunkter på och ställer preciserande frågor om handlingarna både under seminariet och
remissen.
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