Ohjelma
Syysstartti 2019
Torstai 8.8.2019
10:00

Alkaen voi kirjautua sisään Puhjonrannan kurssikeskuksessa

11:30

Alkaen lounastarjoilu

11:45

Yhteiskuljetus Kouvolan matkakeskukselta Puhjonrantaan

12:15

Yhteiskuljetus saapuu Puhjonrantaan

13:00

Lounastarjoilu päättyy

13:15

Ohjelma alkaa salissa
●
●
●
●

●

Puheenjohtaja Iiris Hynösen tervetulosanat & tapahtuman ohjelman
esittely
Häirintäyhdyshenkilöiden esittely
Tutustumiskierros osallistujille
SAMOKin hallitus kertoo vuoden 2019
toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja kertoo tulevan syksyn
suunnitelmista
Hallitusohjelman tarkastelu amk-opiskelijan näkökulmasta

15:15

Kahvitauko

15:45

Opiskelijakuntien kuulumiset – työpaja & keskustelu
Mitä omassa ja muissa opiskelijakunnissa tapahtuu syksyn mittaan? Entä mitä on
tiedossa ensi vuonna? Käydään sektorikohtaisesti läpi omia ja muiden kuulumisia
ja kootaan tilannekuva opiskelijakuntien tilanteesta lähitulevaisuudessa. Pääset
myös tapaamaan ja keskustelemaan muiden samalla sektorilla työskentelevien
luottarien kanssa.

17:00

Millaista on olla SAMOKin hallituksen jäsen? Hallitus kertoo omin sanoin
Oletko harkinnut SAMOKin hallitukseen pyrkimistä ensi vuonna tai kiinnostaako
muuten vain, mitä liiton hallitus ja työntekijät puuhaavat SAMOKin toimistolla?
Siinä tapauksessa kannattaa olla korvat höröllä tämän osion aikana, kun nykyinen
liittohallitus kertoo työstään ja arjestaan Lapinrinteellä.

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

18:00

Illallinen

19:00

Sauna lämpimänä ja grillikota kuumana
Saunomisen lomassa on mahdollisuus pulahtaa uimaan viereiseen järveen. Grillikodassa
puolestaan lämpiävät SAMOKin tarjoamat grillattavat. Huomaathan, että Puhjonrannan
alueella ei ole sallittua käyttää alkoholia, joten jätäthän omat pullot kotiin.

Perjantai 9.8.2019
8:00

Aamiainen

9:00

SAMOKin vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion luonnosten esittely
Millaista toimintaa SAMOK aikoo toteuttaa vuonna 2020 ja millaisen budjetin raameissa?
Liiton hallitus esittelee alustavan toimintasuunnitelman sekä talousarvion toiminnalle ja
osallistujat saavat kommentoida ja kysyä vapaasti.
Molemmat dokumentit jaetaan opiskelijakunnille tutustuttavaksi viimeistään 5.8.2019 ja
samalla avaamme tuttuun tapaan myös kysymyslomakkeen, jonka kautta kysymyksiä ja
kommentteja voi lähettää liittohallitukselle ennen Syysstartin alkua. Tapahtumassa
käytävä keskustelu myös tallennetaan ja tallenne jaetaan opiskelijakunnille tapahtuman
jälkeen.

10:00

Tauko

10:15

Toimintasuunnitelman ja talousarvion esittely jatkuu

11:30

Lounas

12:30

SAMOKin strategiakauden 2017-2020 välitarkastelu ja keskustelua uuden
strategian valmisteluprosessista
Mitä SAMOKin strategiassa linjataankaan ja miten strategiakauden ensimmäinen puolisko
on sujunut? Liittohallitus kertoo kuluvan strategiakauden etenemisestä ja osallistujat
voivat esittää kysymyksiä ja kommentteja aiheeseen liittyen. Esittelyn jälkeen
keskustellaan seuraavan, vuoden 2021 alussa voimaan astuvan SAMOKin strategian
valmisteluprosessista. Valmisteluprosessi tulee olemaan iso osa liiton toimintaa vuonna
2020 ja kuulemme mielellämme jäsenten ajatuksia siitä, millainen prosessin toivotaan
olevan.

14:00

Tauko, välipalatarjoilu ja omaa aikaa
Haluatko tarkistaa sähköpostit tai käydä järvessä uimassa? Tässä välissä sille on hyvin
aikaa.
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15:00

Koulutus: ryhmätilanteiden hallinta ja fasilitointi
Lisätietoa koulutuksesta tulossa myöhemmin

17:15

Tauko

17:30

Ehdokaspaneeli
Keitä ovat SAMOKin vuoden 2020 hallitusehdokkaat? Mitä he osaavat? Mitä he tahtovat
tehdä? Tässä paneelissa ehdokkaat saavat kertoa itsestään, taustoistaan ja siitä, miksi
heidät pitäisi valita SAMOKin hallitukseen ensi vuodeksi. Paneelia vetävät liiton
varapuheenjohtaja Liisa Hyytiäinen sekä hallituksen jäsenet Joel Vierikko ja Anton
Salenius.
Paneelin käytännön järjestelyiden helpottamiseksi pyydämme
ennakkoilmoittautumisia osoitteeseen ehdokastuki@samok.fi. Paneeliin on myös
mahdollista ilmoittautua vasta paikan päällä ottamalla yhteyttä paneelin vetäjiin.

18:30

Illallinen

19:30

Vesisota
Puhjonrannan pihanurmella käytävä vesisota on jo perinne. Pakkaa
siis mukaasi kastumisen kestävät vaatteet sekä vesipyssy.

20:30

Sauna lämpimänä ja grillikota kuumana

Lauantai 10.8.2019
8:00

Aamiainen

9:30

Työpajamuotoinen koulutus: Luottamustoimijan jaksaminen
Lisätietoa koulutuksesta tulossa myöhemmin

12:00

Lounas

13:00

Loppukeskustelu, palautteen keruu ja tavaroiden pakkaaminen

14:00

Yhteiskuljetus Puhjonrannasta Kouvolan matkakeskukselle
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