
 

 

 

 

 
LÄHTÖLAUKAUS 2019 
TAPAHTUMAOHJELMA 
 

Sunnuntai 27.1.2019 

 

12:00 Hyttikorttien jako alkaa Viking Linen terminaalissa 
Katajanokanlaituri 8, Helsinki 

 

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

 

13:00  Lähtölaukauksen avaus 
Puheenjohtaja Iiris Hynönen, SAMOK 
Auditorio, kokoustilat, kansi 8 

 
Tapahtuman pääyhteistyökumppanin PAMin keynote-puheenvuoro 
Puhuja opiskelijasihteeri Serveh Khalili, Palvelualojen ammattiliitto PAM 

 

14:00 Tauko 
 

14:15 Poliittisten opiskelijajärjestöjen vaalipaneeli  
Panelistit:  

● Puheenjohtaja Janika Takatalo, Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta 

● Puhenjohtaja Topi Kytölehto, Demariopiskelijat  

● Puheenjohtaja Tiina Ahva, Siniset nuoret 

● Puheenjohtaja Lauri Linna, Vasemmisto-opiskelijat 

● Varapuheenjohtaja  Annika Lyytikäinen, KD Nuoret  

● Puheenjohtaja Sameli Sivonen, Vihreät nuoret  

● Puheenjohtaja Auli Piiparinen, Keskustaopiskelijat 

 

Paneelin vetää SAMOKin puheenjohtajisto  
 

15:00 Sidosryhmät esittäytyvät 
Opiskelijakuntien ja SAMOKin sidosryhmien edustajat esittäytyvät ja kertovat 

lyhyiden hissipuheiden muodossa organisaatioidensa toiminnasta sekä 

yhteistyömahdollisuuksista kanssaan. Paras pitch voittakoon! 
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16:00 Tauko, välipalaa tarjolla 
 

Huom! Tauon aikana niiden henkilöiden, jotka eivät osallistu risteilylle, on 
viimeistään poistuttava laivasta. 

 

16:30 SAMOK esittäytyy 
Mitä kaikkea Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK tekeekään ja minkä 

nimistä ja näköistä porukkaa liitossa toimii? Se selviää samalla, kun kerromme 

ensi kevään toiminnastamme, johon etenkin lähestyvät vaalit vaikuttavat. 

 

Puheenvuoro: Keitä AMK-opiskelijat oikein ovat? 
Tunne ne, joita edustat - mutta keitä ne opiskelijat oikein ovat? Minkälaisten 

tyyppien etua  opiskelijaliike oikeastaan ajaa? Opiskelijamassat eivät koostu 

pelkästään parikymppisestä haalarikansasta vaan joukkoon mahtuu hyvin paljon 

erilaisista taustoista ja elämäntilanteista ponnistavia ihmisiä. Puheenvuorossa 

valotetaan opiskelijajoukon moninaisuutta  uusimpien tutkimusten ja tilastojen 

avulla sekä pohditaan sitä, miten opiskelijakuntien edunvalvonnassa voitaisiin 

paremmin huomioida opiskelijajoukon monimuotoisuus. 

Asiantuntija Eero Löytömäki, SAMOK 

 

18:00 Majoittumistauko 
 

18:45 Verkostoitumistunti  
Lähtölaukauksen parasta ja tärkeintä antia on päästä tutustumaan muihin samoja 

hommia eri opiskelijakunnissa tekeviin tyyppeihin. Risteilyllä on kuitenkin 

mukana yli 200 ihmistä, joten mistä löytää se oma kollega? Ei hätää, tämän 

rennon verkostoitumistunnin aikana löydät varmasti uusia kavereita, joiden 

kanssa jutella illallisella.  

SAMOKin henkilökunta fasilitoi verkostoitumisen 
Kokoustilat, kansi 8  

 

19:45 Tauko, omaa aikaa ennen illallista 

 

20:30 Illallinen  
Istumajärjestys verkostojen mukaan 

Viking Buffet, kansi 7 
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Maanantai 28.1.2019 

Huom! Kaikki maanantain kellonajat paikallista Ruotsin aikaa. 
 

8:00 Aamiainen 

Viking Buffet, kansi 7 

 

9:00 1. rinnakkaissessiot teemapolkujen mukaan 
Kokoustilat, kansi 8  

 

Lähtölaukauksen rinnakkaisohjelma koostuu kuudesta eri teemapolusta. Voit 

valita yhden polun ja pysytellä sillä koko päivän tai voit valikoida eri polkujen 

yksittäisistä osioista sinulle sopivan koulutuskokonaisuuden. Polkujen teemat 

ovat  
● sosiaalipolitiikka  

● koulutuspolitiikka 

● ohjaus ja tuutorointi  

● opiskelijakulttuuri ja -tapahtumat 

● puheenjohtajana opiskelijakunnassa 

● toiminnanjohtajat ja pääsihteerit 

 

Ensimmäisessä rinnakkaisohjelmaosiossa pääset tutustumaan valitsemaasi 

teemaan ja kolmessa jälkimmäisessä osiossa syvennät osaamistasi, kun aihetta 

tarkastellaan kouluttajien johdolla eri näkökulmista. Lisätietoa Lähtölaukauksen 

teemapoluista löydät erillisestä esitteestä, joka toimitetaan kutsun mukana ja 

joka löytyy myös SAMOKin Google Drive - intrasta.  

 

10:30  Tauko 

 

10:45  2. rinnakkaissessiot teemapolkujen mukaan 
Kokoustilat, kansi 8  

 

12:15 Lounas 

Viking Buffet, kansi 7 

 

13:15 3. rinnakkaissessiot teemapolkujen mukaan 
Kokoustilat, kansi 8  

 

Opiskelijakuntien henkilöstön verkostoituminen 
Olemme varanneet opiskelijakuntien henkilöstön jäsenille 3. rinnakkaissession 

ajaksi oman kokoustilan verkostoitumista ja työhön liittyvää 
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ajankohtaiskeskustelua varten. Tila sijaitsee laivan keulaosassa kokouskannella 

8.  

 

14:30  Tauko 

 

14:45 4. rinnakkaissessiot teemapolkujen mukaan 
Kokoustilat, kansi 8  

 

Opiskelijakuntien henkilöstön verkostoituminen 

Olemme varanneet opiskelijakuntien henkilöstön jäsenille 4. rinnakkaissession 

ajaksi oman kokoustilan verkostoitumista ja työhön liittyvää 

ajankohtaiskeskustelua varten. Tila sijaitsee laivan keulaosassa kokouskannella 

8.  

 

16:15 Tauko, tarjolla kahvia/teetä ja suolaista syötävää 

 

16:45  Loppukiri auditoriossa 
 

● Mitä opimme? Yhteenvetoa teemapolkujen annista 

● Kuinka saat meihin yhteyden jatkossa? SAMOKin viestintäkanavat ja 

jäsenpalvelut  

● Missä tapaamme seuraavan kerran? SAMOKin vuoden 2019 

tapahtumakalenteri 

 

Lähtölaukauksen päätössanat  
Puheenjohtaja Iiris Hynönen 

 

18:00 Omaa aikaa ennen illallista 
 

19:30 Illallinen  
Vapaa istumajärjestys 
Viking Buffet, kansi 7 

 

 

Tiistai 29.1.2019 

Huom! Kellonajat paikallista Suomen aikaa. 
 

8:00 Aamiainen 
Viking Buffet, kansi 7 

 

10:10 Laiva saapuu Helsinkiin ja kotimatkat alkavat 
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