
 

 

 

Tapahtumakalenteri 2019 
 

Kutsut tapahtumiin toimitamme kutsuttaville sähköpostitse, 

minkä lisäksi tiedotamme tapahtumista liiton verkkosivuilla 

Ajankohtaista-osiossa. Tervetuloa mukaan! 

 
TAMMIKUU 

 

Lähtölaukaus su-ti 27.–29.1.2019 
Viking Linen M/S Mariella, lähtö Katajanokan terminaalista Helsingistä  
(Katajanokanlaituri 8, 00160 Helsinki) 
 
Lähtölaukaus-risteily on SAMOKin kick off -tapahtuma, jolla käynnistämme liiton 

toimintavuoden. Risteilyn ohjelma on suunniteltu erityisesti opiskelijakuntien uusien toimijoiden 

perehdyttämiseen, minkä lisäksi toivotamme sidosryhmät tervetulleeksi tutustumaan 

opiskelijakuntien väkeen. Risteilyllä tarjoamme koulutusta muun muassa vaikuttamisesta ja 

edunvalvonnasta, sosiaali- ja koulutuspolitiikasta, viestinnästä ja tapahtumien järjestämisestä. 

Koulutusten lisäksi ohjelmassa panostetaan verkostoitumiseen.  

 

HELMIKUU 

 
Puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien/pääsihteerien tapaaminen  to 14.2.2019 
SAMOKin toimisto, Lapinrinne 2, 00180 Helsinki  
 

PJTJ-tapaamiset ovat keskustelufoorumi, jossa opiskelijakuntien ja SAMOKin johtajisto käyvät 

vuoropuhelua opiskelijakunnille ja SAMOKille ajankohtaisista teemoista. Tapaamiset on 

tarkoitettu opiskelijakuntien edustajistojen ja hallitusten puheenjohtajistoille sekä 

toiminnanjohtajille ja pääsihteereille.  Sisältötoiveita tapaamisiin voit ehdottaa suoraan liiton 

puheenjohtajistolle tai toiminnanjohtajalle. Vuoden ensimmäisen PJTJ-tapaamisen kanssa 

samana päivänä järjestetään myös SAMOKin perinteiset Ystävänpäiväjuhlat.  

 
 Ystävänpäiväjuhlat to 14.2.2019 
SAMOKin toimisto, Lapinrinne 2, 00180 Helsinki 
 

Ystävänpäivänä SAMOKin toimisto täyttyy sydämellisissä tunnelmissa olevista uusista ja 

vanhoista tutuista. Tarjolla on pientä syötävää, juotavaa sekä mitä mainiointa seuraa. Tervetuloa 

mukaan vaihtamaan kuulumisia ja verkostoitumaan muiden SAMOKin ystävien kanssa! 
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MAALISKUU 

 

Kevätseminaari to-pe 14.–15.3.2019 
Helsinki, tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin 

 

Kevätseminaarissa tarjolla on sekä koulutusta opiskelijakunnille että keskustelua ajankohtaisista 

poliittisista aiheista. Vuoden 2019 Kevätseminaari järjestetään kuukautta ennen 

eduskuntavaaleja, joten luvassa on myös vaaleihin liittyvää ohjelmaa. Seminaariin tervetulleita 

ovat sekä opiskelijakuntien väki että SAMOKin sidosryhmät.   

 

TOUKOKUU 

 
Valtakunnalliset AMK-päivät ke-to 8.–9.5.2019 
Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopio 

 

Lisätiedot www.arene.fi/tapahtumakalenteri. (SAMOK ei järjestä tapahtumaa, mutta on mukana 

AMK-päivillä osallistujan ominaisuudessa.) 

 

Henkilöstöpäivät ke-to 22.–23.5.2019 
Paikka ilmoitetaan myöhemmin 
 

Henkilöstöpäivät on kahdesti vuodessa järjestettävä, kaksipäiväinen koulutustapahtuma, joka 

tarkoitettu kaikille opiskelijakunnissa työsuhteessa oleville henkilöille. Tapahtuma tarjoaa 

työntekijöille mahdollisuuden ylläpitää ja kehittää osaamistaan tarjoamalla toimialaan liittyviä 

ajankohtaiskatsauksia, koulutusta sekä verkostoitumis- ja keskustelumahdollisuuksia.  

 

ELOKUU 

 
Syysstartti to-la 8.–10.8.2019 
Puhjonrannan kurssikeskus, Puhjonrannantie 80, 45370 Valkeala 

 

Syysstartti (entinen Kesäseminaari) on syyskauden aloitustapahtuma opiskelijakuntien ja 

SAMOKin luottamustoimijoille. Tapahtumassa on tarjolla erityisesti opiskelijakuntien 

luottamustoimintaa tukevaa koulutus- ja keskustelusisältöä.  Lisäksi SAMOKin hallitus esittelee 

tulevan liittokokouksen materiaaleja, jotka toimitetaan opiskelijakunnille tutustuttavaksi ennen 

Syysstarttia. Lisäksi tapahtuman liittokokousmateriaalien esittelyosuus toimitetaan 

opiskelijakunnille jälkikäteen tallenteena.  
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ELOKUU 

 

Lausuntokierros liittokokouksen materiaaleista to 8.8 – to 5.9.2019 
SAMOKissa ylintä valtaa käyttää liittokokous, joka käsittelee ja hyväksyy liiton toimintaa 

määrittävät asiakirjat, kuten toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavalle vuodelle. 

Pohjaesityksenä liittokokouksen päätöksille toimivat SAMOKin hallituksen laatimat esitykset 

esimerkiksi toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Opiskelijakunnat voivat antaa liitolle 

kirjallisen lausuntonsa esityksistä lausuntokierroksen aikana. Hallituksen esitykset toimitetaan 

opiskelijakunnille ennen Syysstarttia ja tapahtumassa niitä esitellään tarkemmin. Lausunnoista 

tehdään lausuntoyhteenveto ja hallitus vastaa tehtyihin muutosesityksiin lausuntokierroksen 

jälkeen. 

 

Lausuntokierros-webinaari pe 16.8.2019 
Järjestämme lausuntokierroksen aikana webinaarin liittokokousmateriaaleista, jossa sekä liiton 

hallitus, että asiantuntijat vastaavat opiskelijakuntien kysymyksiin materiaaleja koskien. Mikäli 

opiskelijakunnalla siis on kysyttävää liiton hallituksen esityksiä koskien, kannattaa tähän 

webinaariin ehdottomasti osallistua.  

 

 

LOKAKUU 

 

Puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien/pääsihteerien tapaaminen  to-pe 10.–11.10.2019 
SAMOKin toimisto, Lapinrinne 2, 00180 Helsinki 
 

Vuoden toinen opiskelijakuntien puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien/pääsihteerien 

tapaaminen (ensimmäinen helmikuussa). Tapaamisessa käsitellään muun muassa SAMOKin 

liittokokousmateriaaleja ja niistä tulleita lausuntoja.  

 

Liittokokousta edeltävät neuvottelut ke 30.10.2019 
Haaga-Helian Pasilan kampus, Ratapihantie 13, Helsinki 
 
SAMOKin 24. varsinainen liittokokous to-pe 31.10.–1.11.2019 
Haaga-Helian Pasilan kampus, Ratapihantie 13, Helsinki 
 

SAMOKissa ylintä valtaa käyttää liittokokous, joka käsittelee ja hyväksyy liiton toimintaa 

määrittävät asiakirjat, kuten toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavalle vuodelle. 

Liittokokouksessa valitaan myös SAMOKin hallitus vuodelle 2020. Ennen liittokokousta 

järjestämme liittokokousedustajille verkkokoulutuksen myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 
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MARRASKUU 

 
Opiskelijakuntien edustajistovaalit  ke 6.11.2019 
Marraskuun ensimmäisen kokonaisen viikon keskiviikkona sitä taas vietetään, nimittäin yhteistä 

edustajistovaalipäivää! Yhteinen vaalipäivä lanseerattiin opiskelijakuntien toiveesta vuonna 2018 ja 

vuonna 2019 käytäntöä on tarkoitus jatkaa.  

 

SAMOKin vuoden 2020 hallituksen perehdytysjakso ma-ke 11.–13.11.2019 
SAMOKin toimisto, Lapinrinne 2, 00180 Helsinki 
 

Liittokokouksessa valittu SAMOKin seuraavan vuoden hallitus perehdytetään tehtäviinsä 

Helsingissä kahdessa jaksossa ennen vuodenvaihdetta. Perehdytysjaksojen aikana tutustutaan 

liiton toimintaan, henkilöstöön, sidosryhmiin ja järjestetään lisäksi mm. asuminen Helsingissä 

niille hallituksen jäsenille, jotka muuttavat Helsinkiin muualta hoitaakseen luottamustehtäviään. 

Toinen perehdytysjakso on joulukuun alussa. Perehdytysjaksot ovat valituille henkilöille 

pakollisia. 

 
Henkilöstöpäivät to-pe 21.–22.11.2019 
Paikka ilmoitetaan myöhemmin  
 

Vuoden toiset henkilöstöpäivät (ensimmäiset toukokuussa). Kyseessä on kaksipäiväinen 

koulutustapahtuma, joka tarkoitettu kaikille opiskelijakunnissa työsuhteessa oleville henkilöille. 

Tapahtuma tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden ylläpitää ja kehittää osaamistaan tarjoamalla 

toimialaan liittyviä ajankohtaiskatsauksia, koulutusta sekä verkostoitumis- ja keskustelumahdollisuuksia.  

 

JOULUKUU 

 

SAMOKin vuoden 2020 hallituksen perehdytysjakso su-pe 8.–13.12.2019 
SAMOKin toimisto, Lapinrinne 2, 00180 Helsinki 

 
Liittokokouksessa valittu SAMOKin seuraavan vuoden hallitus perehdytetään tehtäviinsä 

Helsingissä kahdessa jaksossa ennen vuodenvaihdetta. Ensimmäinen jakso on marraskuussa ja 

jälkimmäinen joulukuussa. Perehdytysjaksojen aikana tutustutaan liiton toimintaan, 

henkilöstöön ja sidosryhmiin ja järjestetään lisäksi mm. asuminen Helsingissä niille hallituksen 

jäsenille, jotka muuttavat Helsinkiin muualta hoitaakseen luottamustehtäviään. 

Perehdytysjaksot ovat valituille henkilöille pakollisia. 
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KANSAINVÄLISET TAPAHTUMAT 
 
SAMOK on European Students’ Unionin jäsen ja osallistuu ESUn tapahtumiin edustaen niissä suomalaisia 

ammattikorkeakouluopiskelijoita. 

 
European Students Convention (ESC)  
SAMOKin eurooppalaisen kattojärjestön European Students’ Union ESU:n tapahtuma 

maaliskuussa ja syyskuussa. Konventiossa ESUn jäsenjärjestöt SAMOK mukaan lukien 

valmistautuvat ESU Board Meetingiin. Syyskuun tapahtuma järjestetään Helsingissä 

15.–18.9.2019 Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja SAMOKin yhteistyönä.  

 

European Student Union’s Board Meeting (ESU BM)  
ESUn liittokokous kokoontuu kahdesti vuodessa toukokuussa ja marras-joulukuun vaihteessa.  

 

The Board Meeting is the highest governing body of ESU, where all the 45 member unions are 
represented. These meetings are organised every half a year in order to shape ESU’s policies and work. 
The Board agrees among else on its plan of work, statements, external motions and policy documents. 
 

Lisätietoa European Student Unionista: https://www.esu-online.org/  

 

Nordiskt Ordförandemöte (NOM) 
Pohjoismaisten ja baltialaisten opiskelijajärjestöjen tapaaminen huhtikuussa ja lokakuussa. 

Tapaamisissa keskustellaan pohjoismaisesta yhteistyöstä ja valmistaudutaan tuleviin ESUn 

liittokokouksiin. 

 

 

LISÄTIEDOT TAPAHTUMISTA 
 

Liittokokous 
Hallinnon asiantuntija Vellu Taskila, vellu.taskila@samok.fi  

 

Puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien tapaamiset  
Puheenjohtaja Iiris Hynönen, iiris.hynonen@samok.fi  

Toiminnanjohtaja Armi Murto,  armi.murto@samok.fi  

 

Kansainväliset tapahtumat 
Eurooppapolitiikan asiantuntija Jenni Röynä, jenni.royna@samok.fi  

 

Muut tapahtumat 
Järjestöasiantuntija Julia Kurki, julia.kurki@samok.fi 
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