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Jäsenpalvelut
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton
jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on
● tukea opiskelijakuntatoimijoiden edellytyksiä toimia
ammattikorkeakouluopiskelijoiden edustajina heitä koskevassa
päätöksenteossa
● edesauttaa opiskelijakuntien toimintaa opiskelijoiden välisenä
yhdyssiteenä ja ammattikorkeakouluopiskelijaidentiteetin vahvistajana
● vahvistaa opiskelijakuntien hallinnon laadukasta ja lainmukaista
järjestämistä
Kaikki palvelumme tapahtumia lukuun ottamatta ovat jäsenopiskelijakunnille
maksuttomia.

Viestintäpalvelut
Intra
Ylläpidämme opiskelijakunnille sisäisen viestinnän kanavaa eli intraa Google+ -palvelussa. Intran
kautta voit opiskelijakuntasi edustajana käydä keskustelua ja esittää kysymyksiä toisille
opiskelijakunnille sekä SAMOKin hallitukselle ja työntekijöille.
Kirjautuminen intraan: mene osoitteeseen plus.google.com tai lataa Google+ -applikaatio. Luo
itsellesi Google-tunnus (opiskelijakunnan sähköpostiosoite käy tähän hyvin) ja hae yhteisö nimeltä
SAMOK intra. Löydettyäsi oikean yhteisön voit lähettää sinne liittymispyynnön, jonka viestinnän
suunnittelijamme hyväksyy. Muistathan lisätä Google+ -profiiliisi maininnan siitä, mihin
opiskelijakuntaan kuulut. Se helpottaa keskustelun seuraamista yhteisössä, jossa on yhteensä yli 300
ihmistä eri opiskelijakunnista ja SAMOKista.
Intran materiaalipankki
Talletamme kaiken intraan jaettavan materiaalin Google Driveen, joka on myös opiskelijakuntien
käytössä. Drivesta löytyvät muun muassa kaikkien SAMOKin tapahtumien kutsut, ohjelmatiedot ja sinne
talletetaan myös tapahtumien esitysmateriaalit. Jos siis näit mielenkiintoisen esityksen jossain
tapahtumassamme, voit etsiä sen materiaalit tapahtuman omasta kansiosta Drivesta. Voit myös itse jakaa
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mielenkiintoista materiaalia muille opiskelijakunnille tallettamalla materiaalit Google Drivelle ja
postaamalla tiedon siitä intraan.
Sisällöntuotanto
Sosiaalisessa mediassa viestimme valtakunnalliseen edunvalvontaan liittyvistä aiheista
asiantuntevasti. Opiskelijakunnilla on mahdollisuus vapaasti hyödyntää näitä sisältöjä omassa
edunvalvontaviestinnässään. Löydät SAMOKin seuraavista kanavista:
Facebook @SAMOK.FIN
Twitter @SAMOK_FIN
Instagram @samok_fin
Viestinnän konsultointi
SAMOKin viestinnän koordinoinnista vastaa viestinnän suunnittelijamme. Häneen voit koska
tahansa ottaa yhteyttä, kun kaipaat viestintään liittyen konsultaatiota, koulutusta tai puhujaa
opiskelijakuntasi tilaisuuteen.
Viestinnän konsultointia/koulutusta/puheenvuoroa voi pyytää esimerkiksi näistä aiheista:
● sosiaalisen median tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö järjestötyössä
● viestintäsuunnitelman tai -strategian tekeminen ja viestinnän mittaaminen
● tietoturvallinen viestintä
● edunvalvonnasta viestiminen
Intran, sisällöntuotannon ja viestinnän konsultoinnin yhteyshenkilö: viestinnän suunnittelija, ajantasaiset
yhteystiedot verkkosivuillamme
Kummitoiminta
Jokaisella jäsenopiskelijakunnallamme on liiton toimistolla oma yhteyshenkilö, kummi. Kummeina
toimivat puheenjohtajamme ja hallituksen jäsenet. He pitävät opiskelijakuntiin yhteyttä ja tekevät
niihin säännöllisesti vierailuja. Kummitoiminnan tarkoituksena on keskusteluyhteyden ylläpito sekä
tiedon jakaminen opiskelijakuntien ja SAMOKin välillä. Voit koska tahansa ottaa yhteyttä oman
opiskelijakuntasi kummiin.
Yhteydenotot: liittohallituksen jäsenet, ajantasaiset yhteystiedot verkkosivuillamme
Verkkokeskustelut
Järjestämme verkossa Adobe connect -ympäristössä keskustelutilaisuuksia erilaisista
opiskelijakuntatoimintaan liittyvistä teemoista. Verkkokeskusteluissa on esimerkiksi mahdollista
käydä keskustelua ajankohtaisista edunvalvonnan aiheista, esitellä ja kommentoida SAMOKin
tuottamia materiaaleja tai järjestää koulutusta. Listan tulevien verkkokeskusteluiden päivämääristä
löydat intrasta.
Yhteydenotot: samok@samok.fi

Lapinrinne 2 | 00180 HELSINKI
www.samok.fi | Y-tunnus: 1056678-8

Päivitetty 29.6.2018
3 (5)

Tietosuojavastaava
Tarjoamme opiskelijakuntien käyttöön tietosuojavastaavan, jollainen jokaisella opiskelijakunnalla
tulee EU:n tietosuoja-asetukseen perustuen olla. Tietosuojavastaava
● seuraa tietosuojasääntöjen noudattamista opiskelijakunnassa
● antaa tietoja ja neuvoja tietosuojasääntöjen mukaisista velvollisuuksista ja tuo tarvittaessa
esiin havaitsemiaan puutteita
● antaa pyydettäessä neuvoja tietosuojan vaikutusarvioinnin tekemisestä ja valvoo
vaikutustenarvioinnin toteutusta
● on opiskelijakunnan henkilötietorekistereihin rekisteröityjen yhteyshenkilö henkilötietojen
käsittelyyn liittyvissä asioissa
Tietosuojavastaavana toimii hallinnon suunnittelijamme. Ajantasaiset yhteystiedot verkkosivuillamme.

Tapahtuma- ja koulutuspalvelut
Tapahtumat
Järjestämme kaikille jäsenopiskelijakuntiemme toimijoille sekä erikseen niiden henkilöstö- ja
johtosektoreille suunnattua koulutus- ja verkostoitumistoimintaa. Lista tulevista koulutuksista löytyy
intrasta, minkä lisäksi tietoa tulevista tapahtumista päivitetään verkkosivujemme
ajankohtaista-palstalle.
Tapahtumakonsultointi
SAMOKin tapahtumista ja liiton jäsenpalveluiden muotoilusta vastaa järjestösuunnittelijamme.
Häneen voit koska tahansa ottaa yhteyttä, kun kaipaat tapahtumiin liittyen konsultaatiota, koulutusta
tai puhujaa opiskelijakuntasi tilaisuuteen. Järjestösuunnittelijaltamme voit pyytää
konsultaatiota/koulutusta/puheenvuoroa esimerkiksi näistä aiheista:
●
●
●
●

tapahtumat järjestötoiminnan työkaluna
tapahtumajärjestelyiden projektinhallinta
tapahtumarahoitus, -budjetointi, palveluntarjoajien kilpailuttaminen ja tarjouspyyntöjen
tekeminen
tapahtumaviestintä

Yhteyshenkilö: järjestösuunnittelija, ajantasaiset yhteystiedot verkkosivuillamme

Asiantuntijapalvelut
SAMOKin toimistolla työskentelee joukko asiantuntijoita, joiden osaamisalueet sijoittuvat koulutusja sosiaalipoliittiseen sekä kansainväliseen edunvalvontaan. Heihin voi koska tahansa ottaa yhteyttä,
kun kaipaat amk-opiskelijaedunvalvontaan liittyen konsultaatiota, koulutusta tai puhujaa
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opiskelijakuntasi tilaisuuteen. Asiantuntijoiltamme voit pyytää
konsultaatiota/koulutusta/puheenvuoroa esimerkiksi näistä aiheista:
●

sosiaalipoliittiset teemat, kuten
○ opiskelijan sosiaalietuudet
○ työelämäkysymykset
○ opiskeluterveydenhuolto ja YTHS
○ opiskelijan hyvinvointi ja opiskeluykyky
○ opiskelijan asuminen ja asuntopolitiikka
○ yhdenvertaisuus opiskelijayhteisössä

●

koulutuspoliittiset teemat, kuten
○ opiskelijaedustajatoiminnan kehittäminen
○ opetussuunnitelmatyö
○ palautejärjestelmä ja muu laatutyö
○ lukukausimaksut

●

kansainvälinen edunvalvonta
○ opiskelijoita koskeva Euroopan unionin päätöksenteko ja sen vaikutukset Suomeen
○ EU-päättäjien lobbaus
○ eurooppalaisen kattojärjestömme European Students’ Unionin (ESU) toiminta

Yhteydenotot: asiantuntijat@samok.fi

Järjestöhallinnon konsultointi
Talous- ja henkilöstöhallinto
SAMOKin taloudesta ja henkilöstöhallinnosta vastaa toiminnanjohtajamme. Häneen voit koska
tahansa ottaa yhteyttä, kun kaipaat talous- tai henkilöstöhallintoon liittyen konsultaatiota, koulutusta
tai puhujaa opiskelijakuntasi tilaisuuteen. Toiminnanjohtajaltamme voit pyytää
konsultaatiota/koulutusta/puheenvuoroa esimerkiksi näistä aiheista:
●
●
●
●

taloushallinto, budjetointi ja talouden seuranta
henkilöstö- ja työsuhdeasiat
erilaiset sopimustekniset kysymykset
järjestöllinen edunvalvonta

Yhteyshenkilö: toiminnanjohtaja, ajantasaiset yhteystiedot verkkosivuillamme
Hallinto
SAMOKin hallinnosta yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa vastaa hallinnon suunnittelijamme.
Häneen voit koska tahansa ottaa yhteyttä, kun kaipaat järjestöhallintoon liittyen konsultaatiota,
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koulutusta tai puhujaa opiskelijakuntasi tilaisuuteen. Hallinnon suunnittelijaltamme voit pyytää
konsultaatiota/koulutusta/puheenvuoroa esimerkiksi näistä aiheista:
●
●
●

opiskelijakortti ja jäsenrekisteri
järjestövakuutus
järjestön prosessit

Yhteyshenkilö: hallinnon suunnittelija, ajantasaiset yhteystiedot verkkosivuillamme
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