
 

 

 

Evenemangskalender 2020 
Uppdaterad 18.3.2020 
 
 
JANUARI 
  

Startskottet (Lähtölaukaus) sö–ti 26–28.1.2020 
Viking Lines M/S Mariella, avgång från Skatuddens terminal i Helsingfors 
(Skatuddskajen 8, 00160 Helsingfors) 
  
Kryssningen Startskottet (Lähtölaukaus) är SAMOKs kickoff-evenemang som inleder förbundets 

verksamhetsår. Kryssningsprogrammet är speciellt avsett för att introducera studerandekårernas 

nya förtroendevalda i sina uppgifter. Vi välkomnar också intressenter att bekanta sig med alla 

inom studerandekårerna. På kryssningen erbjuder vi utbildning i bland annat påverkansarbete 

och intressebevakning, social- och utbildningspolitik, kommunikation och att arrangera 

evenemang. Utöver utbildningarna ligger tyngdpunkten i programmet på nätverkande. 

  

FEBRUARI 
  
Träff för ordförande och verksamhetschefer/generalsekreterare fr 14.2.2020 
SAMOKs kansli, Lappbrinken 2, 00180 Helsingfors 
  

Träffarna för ordförande och verksamhetschefer/generalsekreterare (PJTJ-träffarna) är ett 

diskussionsforum där studerandekårernas och SAMOKs ledning för en dialog om aktuella frågor 

som rör studerandekårerna och SAMOK. Träffarna är avsedda för studerandekårernas 

fullmäktige och styrelsernas presidier samt för verksamhetschefer och generalsekreterare.  Du 

kan komma med önskningar om innehållet i träffarna direkt till förbundets presidium eller 

verksamhetschef. Årets första PJTJ-träff hålls samma dag som SAMOKs traditionella 

Vändagsfest. 

  
Vändagsfest fr 14.2.2020 
SAMOKs kansli, Lappbrinken 2, 00180 Helsingfors 
  

På alla hjärtans dag träffas SAMOKs nya och gamla bekanta i glad stämning på förbundets kansli. 

Vi bjuder på tilltugg med dryck och det bästa av sällskap. Välkommen med att berätta och höra 

vad som är aktuellt och nätverka med andra SAMOKs vänner! 
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MARS 
 
Påverkarforum för yrkeshögskolestuderande to–fr 12–13.3.2020 
Helsingfors, exakt plats meddelas senare 
 

Påverkarforumet för yrkeshögskolestuderande (före detta Vårseminariet) är en 

utbildningspolitisk diskussionsarena och en påverkarskola för folk som är intresserade av 

samhällelig påverkan. Det samlar ihop både högskolestuderande och de som är verksamma inom 

högre utbildning. I evenemanget diskuterar vi samhälleliga fenomen och den nuvarande politiska 

situationen och hur de påverkar yrkeshögskolor, yrkeshögskolestuderande samt verksamheten 

inom studerandekårer och SAMOK. Under den första dagen kommer det även att finnas 

utbildning inom intressebevakning och påverkansarbete. 

  

 

APRIL 

 
Webinar: EU-påverkan on 8.4.2020 
 

Workshop på distans: EU-påverkansplan to 16.4.2020 

 

SHVS-utbildning IV to-fr 23.-24.4.2020 
Arrangeras på distans 

 

 

MAJ 

  
Nationella yrkeshögskoledagarna on–to 6–7.5.2020 
Evenemanget kommer att hållas under hösten 2020.  
 

Mer information (på finska): www.arene.fi/tapahtumakalenteri. (SAMOK ordnar inte evenemanget men 

deltar i YH-dagarna.) 

  

Personaldagarna on-to 27–28.5.2020 
Personaldagarna  arrangeras på distans 
 

Personaldagarna är ett tvådagars utbildningsevenemang som ordnas två gånger om året. 

Evenemanget är avsett för alla personer som är anställda vid studerandekårerna. Evenemanget 

erbjuder de anställda möjlighet att upprätthålla och utveckla sin kompetens genom att ge aktuella 

översikter över verksamhetsfältet, utbildning och möjligheter till nätverkande och diskussion. 
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AUGUSTI 

  
Höststarten to–lö 6–8.8.2020 
Kurscentrum Puhjonranta, Puhjonrannantie 80, 45370 Valkeala 
 

Höststarten inleder höstsäsongen för förtroendevalda inom studerandekårerna och SAMOK. 

Evenemanget erbjuder utbildning och diskussioner som speciellt stöder förtroendeverksamhet 

inom studerandekårerna.  SAMOKs styrelse presenterar också handlingar för det kommande 

förbundsmötet. Förbundsmöteshandlingarna skickas till studerandekårerna före Höststarten. 

Dessutom laddar vi upp en inspelning från evenemanget där förbundsmöteshandlingarna 

presenteras och skickar den till studerandekårerna efter evenemanget. 

  
  

Remissrunda om förbundsmöteshandlingsmaterial to 6.8–to 3.9.2020 
SAMOKs högsta beslutanderätt utövas av förbundsmötet som behandlar och godkänner de 

handlingar som styr förbundets verksamhet, såsom verksamhetsplan och budget för nästa år. 

Förbundsmötets beslut grundar sig på de förslag som SAMOKs styrelse utarbetat, exempelvis 

förslag till verksamhetsplan och budget. Under remissen kan studerandekårerna inkomma med 

skriftliga utlåtanden om förslagen till förbundet. Styrelsens förslag skickas till studerandekårerna 

före Höststarten och presenteras närmare under evenemanget. Vi gör ett sammandrag av 

remissyttranden och styrelsen svarar på eventuella ändringsförslag efter remissen. 

  

Webbinarium om förbundsmöteshandlingarna fr 14.8.2020 
Under remissen håller vi ett webbinarium om förbundsmöteshandlingarna där såväl förbundets 

styrelse som sakkunniga svarar på studerandekårernas frågor om handlingarna. Om 

studerandekåren har frågor om styrelsens förslag, lönar det sig absolut att delta i det här 

webbinariet. 

  

  

SEPTEMBER 

 
SHVS-utbildning V ti-on 22.-23.9.2020 
Helsingfors, plats meddelas senare 
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OKTOBER 
 
Träff för ordförande och verksamhetschefer/generalsekreterare to–fr 8–9.10.2020 
SAMOKs kansli, Lappbrinken 2, 00180 Helsingfors 
  

Årets andra träff för studerandekårernas ordförande och verksamhetschefer/generalsekreterare 

(den första träffen hölls i februari). Under träffen behandlar vi bland annat SAMOKs 

förbundsmöteshandlingar och utlåtanden som inkommit. 

  

Förhandlingarna inför förbundsmötet on 28.10.2020 
Plats meddelas senare 
  
SAMOKs 25:e ordinarie förbundsmöte to–fr 29–30.10.2020 
Plats meddelas senare 
  
SAMOKs högsta beslutanderätt utövas av förbundsmötet som behandlar och godkänner de 

handlingar som styr förbundets verksamhet, såsom verksamhetsplan och budget för nästa år. 

Förbundsmötet väljer också SAMOKs styrelse för 2021. Före förbundsmötet ordnar vi en 

webbutbildning för förbundsmötesdelegaterna. Utbildningens tidpunkt meddelas senare. 

  

  

 

NOVEMBER 
  
Studerandekårernas fullmäktigeval on 4.11.2020 
Den första onsdagen i november går den av stapeln igen, alltså den gemensamma dagen för 

fullmäktigevalet! Den gemensamma valdagen lanserades år 2018, eftersom studerandekårerna hade 

önskat den. Det är meningen att studerandekårernas fullmäktigeval också hålls samtidigt år 2020. 

  

Introduktion för SAMOKs styrelse 2021, må–on 9–11.11.2020 
SAMOKs kansli, Lappbrinken 2, 00180 Helsingfors 
 

SAMOKs styrelse för 2021, som valdes på förbundsmötet, introduceras i sina uppgifter i 

Helsingfors i två skeden före årsskiftet. I introduktionerna bekantar vi oss med förbundets 

verksamhet, personal och intressenter samt organiserar bl.a. boende i Helsingfors för de 

styrelsemedlemmar som flyttar till Helsingfors från en annan ort för att sköta sina 

förtroendeuppdrag. Den andra introduktionen hålls i början av december. Introduktionerna är 

obligatoriska för de nya styrelsemedlemmarna. 

  
 

 

Lapinrinne 2 | 00180 HELSINKI 

www.samok.fi | Y-tunnus: 1056678-8 



 

 

 

 
 
Personaldagarna on-to 18–19.11.2020 
Tammerfors, exakt plats meddelas senare 
  

Årets andra Personaldagar (årets första Personaldagar ordnades i maj). Det handlar om ett tvådagars 

utbildningsevenemang som är avsett för alla personer som är anställda vid studerandekårerna. 

Evenemanget erbjuder de anställda möjlighet att upprätthålla och utveckla sin kompetens genom att ge 

aktuella översikter över verksamhetsfältet, utbildning och möjligheter till nätverkande och diskussion. 

  
SHVS-utbildning VI  to 19.11.2020 
Tammerfors, exakt plats meddelas senare 

 

 

 

DECEMBER 
 
Introduktion för SAMOKs styrelse 2021, må–fr 7–11.12.2020 
SAMOKs kansli, Lappbrinken 2, 00180 Helsingfors 

  
SAMOKs styrelse för 2021, som valdes på förbundsmötet, introduceras i sina uppgifter i 

Helsingfors i två skeden före årsskiftet. Den första introduktionen hålls i november och den andra 

i december. I introduktionerna bekantar vi oss med förbundets verksamhet, personal och 

intressenter samt organiserar bl.a. boende i Helsingfors för de styrelsemedlemmar som flyttar till 

Helsingfors från en annan ort för att sköta sina förtroendeuppdrag. Introduktionerna är 

obligatoriska för de nya styrelsemedlemmarna. 
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INTERNATIONELLA EVENEMANG 
  
SAMOK är medlem i European Students’ Union (ESU) och deltar i ESU:s evenemang där förbundet 

representerar finländska yrkeshögskolestuderande. 

  
European Students’ Convention (ESC) 
ESC är SAMOKs europeiska paraplyorganisation European Students’ Union ESU:s evenemang i 

mars och september. Vid konventet förbereder sig ESU:s medlemsorganisationer, inklusive 

SAMOK, inför ESU Board Meeting. 

  

European Students’ Union Board Meeting (ESU BM) 
Evenemanget kommer att hållas  under hösten 2020. 
 

ESU:s förbundsmöte hålls två gånger om året, i maj och vid månadsskiftet november–december. 

  

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. 
  

Mer information om European Students’ Union (på engelska): https://www.esu-online.org/ 

 

Nordiskt ordförandemöte (NOM) 
Inställd 
 
NOM är en träff för de nordiska och baltiska studentorganisationerna och det hålls i april och 

oktober. Under träffarna diskuterar deltagarna nordiskt samarbete och förbereder sig inför 

kommande ESU:s förbundsmöten. 

  

  

MER INFORMATION OM EVENEMANGEN 
  

Förbundsmöte 
Administrativ sakkunnig Vellu Taskila, vellu.taskila@samok.fi 

  

Träffar för ordförande och verksamhetschefer/generalsekreterare 
Verksamhetsledare Armi Murto, armi.murto@samok.fi 

  

Internationella evenemang 
Europapolitisk sakkunnig Roosa Veijola, roosa.veijola@samok.fi 

  

Andra evenemang 
Föreningssakkunnig Jenna Kiiskinen, jenna.kiiskinen@samok.fi 
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