
 

 

 

Ohjelma 
Syysstartti 2020 
 

 

Torstai 6.8.2020 

 

10:00  Alkaen voi kirjautua sisään Puhjonrannan kurssikeskuksessa. 
Matkatavaroille on varattu säilytystila. Huoneisiin päästään majoittumaan 

iltapäivällä palvelumuotoilukoulutuksen  jälkeen. 

 

 

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 Anna Laurila toivottaa osallistujat tervetulleeksi ja esittelee 

Syysstartin  tapahtumaohjelman. Käydään yhdessä läpi tapahtumaa koskevat 

käytännön järjestelyt ja SAMOKin Code of Conduct. Lisäksi häirintäyhdyshenkilöt 

esittäytyvät. 

 

 

13:30  Alkulämmittely 
SAMOKin hallituslaiset ohjaavat lyhyet pienryhmäkeskustelut, joiden 

tarkoituksena on tutustuttaa osallistujia toisiinsa, sekä avata lyhyesti päällimmäisiä 

fiiliksiä kuluneesta opkuvuodesta ja tulevasta syksystä. 

 

 
14:00 Palvelumuotoilu – JOKA-työseminaari 

JOKA-projektin toisessa työseminaarissa käsittelemme viestinnän ammattilaisten 

opastuksella palvelumuotoilua opiskelijakuntien kontekstissa. Keskitymme etenkin 
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epätyypillisempien opiskelijaryhmien tarpeiden tunnistamiseen, heidän tarpeiden 

ymmärtämiseen ja tätä kautta opiskelijakuntien palveluiden kehittämiseen. 
 
Koulutus järjestetään osana JOKA-projektia. Tämä on projektin 2. työseminaari, ja 
syksyn 2020 aikana järjestetään vielä kaksi työseminaaria lisää. Projektin tavoitteena 
on tuoda eri opiskelijaryhmät osaksi korkeakouluyhteisöä siten, että toimenpiteissä 
otetaan huomioon ryhmien erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet. Lisää tietoa projektista 
antti.hallia@samok.fi 
.Kouluttaja Elina Piskonen, Kaiku Helsinki 
 

 
15:15 Kahvitauko 
 
 
15:30 Työseminaari jatkuu 
 
 
17:30  Majoittumistauko  

 

 
18:30 Illallinen 
 
 
21:00 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 7.8.2020 

 

 

8:00 Aamiainen 
 

 
9:00 Toimintasuunnitelman 2020 välitarkastelu 

SAMOKin hallitus kertoo vuoden 2020 toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja tulevan 

syksyn suunnitelmista. Samalla kukin hallituslainen kertoo kokemuksiansa SAMOKissa 

toimimisesta sekä oman vastuualueensa tehtävistä. Eli jos olet harkinnut SAMOKin 

hallitukseen pyrkimistä ensi vuonna, tämän ohjelmaosion aikana kannattaa olla tarkkana! 

 

 

10.00 Tauko 
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10.15 SAMOKin 25. liittokokouksen materiaalien esittely 

Millaista toimintaa SAMOK aikoo toteuttaa vuonna 2021 ja millaisen budjetin raameissa? 

Liiton hallitus esittelee alustavan toimintasuunnitelman sekä talousarvion toiminnalle ja 

osallistujat saavat kommentoida ja kysyä vapaasti. Hallitus esittelee myös lyhyesti uuden 

strategialuonnoksen sekä EU-vaikuttamissuunnitelman. 

 

Dokumentit jaetaan opiskelijakunnille tutustuttavaksi viimeistään 3.8.2020  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.  
 

 
12:00 Lounas ja omaa aikaa 

Tässä välissä pidämme pidemmän tauon. Lounaan jälkeen voit vaikkapa pulahtaa 

järveen, tarkistaa sähköpostit tai ottaa pikapäiväunet ennen iltapäivän koulutusta. 

 

 

14:00 Jäsenmyynti ja esiintyminen 
Millainen on vakuuttava myyntipuhe? Miten tuoda lyhyessä esityksessä ilmi jäsenyyden 

parhaat puolet? Miten herättää tunnereaktioita ja luoda  mielikuvia yleisössä? 

Koulutuksessa paneudumme opiskelijakunnan  jäsenyyden myyntiin, ja käsittelemme 

erilaisia myynti- ja esiintymistekniikoita jäsenhankinnan tueksi. Pidämme koulutuksen 

aikana lyhyen kahvitauon. 

Kouluttaja tarkentuu myöhemmin 
 
 

15:00 Kahvitauko 
 
 
15:15 Koulutus jatkuu 
 

 
16.30 Tauko, omaa aikaa  
 

 
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 Santeri Kujanpää sekä hallituksen jäsenet Elina Viitaiemi ja Emma 

Hannonen.  
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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.  
 

 

21:00 Sauna lämpimänä ja grillikota kuumana 

 

 

Lauantai 8.8.2020 

 

8:00 Aamiainen 
 
 

9:30 Kummiopiskelijakuntakierros 
Mitä omassa ja muissa opiskelijakunnissa tapahtuu syksyn mittaan? Entä mitä on 

tiedossa ensi vuonna? Käydään kummiopiskelijakuntaryhmissä läpi omia ja muiden 

kuulumisia ja kootaan tilannekuva opiskelijakuntien tilanteesta lähitulevaisuudessa. 

 

Keskustelua käydään vapaasti, ja tämä onkin hyvä mahdollisuus kysyä, toivoa tai jakaa 

kokemuksia oman hallituskummin tai muiden opkujen kanssa. 

 

 
12:00 Lounas  
 
 
13:00 Loppukeskustelu, palautteen keruu ja tavaroiden pakkaaminen 
 

 
14:00 Yhteiskuljetus Puhjonrannasta Kouvolan matkakeskukselle 
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