
 

 

 

Tapahtumakalenteri 2020 
Päivitetty 31.8.2020 

 

 
TAMMIKUU 

 

Lähtölaukaus su-ti 26.–28.1.2020 
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  pe 14.2.2020 
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 pe 14.2.2020 
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 

 

AMK-opiskelijoiden vaikuttajafoorumi to-pe 12.–13.3.2020 
Helsinki, tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin 

 

AMK-opiskelijoiden vaikuttajafoorumi (entinen Kevätseminaari) on koulutuspoliittinen 

keskusteluareena ja vaikuttajakoulu, joka kerää yhteen yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta 

kiinnostuneet ammattikorkeakouluopiskelijat ja korkeakoulutuksen parissa toimivat tahot. 

Tapahtumassa keskustellaan yhteiskunnallisista ilmiöistä, ajankohtaisesta poliittisesta 

tilanteesta ja niiden vaikutuksista ammattikorkeakouluihin, amk-opiskelijoihin sekä 

opiskelijakuntien ja SAMOKin toimintaan. Tapahtuman ensimmäisenä päivänä on tarjolla myös 

edunvalvontaan ja vaikuttamiseen liittyvää koulutusta.  

 

 

HUHTIKUU 
 

Webinaari: EU-vaikuttaminen ke 8.4.2020 

Järjestämme webinaarin, jossa tarkoituksena on esitellä EU:ta instituutiona, kertoa SAMOKin 

EU- sekä kansainvälisestä vaikuttamisesta ja esitellä vaihtoehtoja SAMOKin EU-vaikuttamisesta 

tulevaisuudessa. Webinaari sisältää oleellista taustainformaatiota ajatellen 16.4. järjestettävää 

työpajaa, jossa tarkoituksena on kartoittaa opiskelijakuntien näkökulmia EU-vaikuttamiseen. 

 

 

Etätyöpaja: Vaikuta SAMOKin pitkän aikavälin EU-vaikuttamissuunnitelmaan to 16.4.2020 

Etätyöpaja, jonka tarkoituksena on keskustella opiskelijakuntien kanssa SAMOKin pitkän 

aikavälin EU-vaikuttamissuunnitelman sisällöstä. Työpajassa keskustellaan 8.4.2020 

webinaarissa esitellyistä vaihtoehtoisista EU-vaikuttamisen muodoista, ja tarkoituksena on 

kuulla opiskelijakuntien näkökulmia ja ehdotuksia suunnitelman sisällöksi. 

 

YTHS-koulutus IV to-pe 23.-24.4.2020 

Koulutus järjestetään etänä 
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TOUKOKUU 

 
Valtakunnalliset AMK-päivät ke-to 6.–7.5.2020 
AMK-päivät siirtyvät syksylle. Ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin. 

 

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

AMK-päivillä osallistujan ominaisuudessa.) 

 

Henkilöstöpäivät ke-to 27.–28.5.2020 
Tapahtuma toteutetaan etänä.  
 

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 6.–8.8.2020 
Puhjonrannan kurssikeskus, Puhjonrannantie 80, 45370 Valkeala 

 

Syysstartti 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.  

 

 

Lausuntokierros liittokokouksen materiaaleista to 6.8. – to 3.9.2020 
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. 
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Lausuntokierros-webinaari pe 14.8.2020 
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.  

 

 

SYYSKUU 
 

YTHS-koulutus V ti-ke 22.-23.9.2020 
Metropol Hietaniemi, Hietaniemenkatu 14, 00100 Helsinki. Tapahtumaan voi osallistua paikan päällä tai 
etäyhteydellä.  
 
Mikäli ilmoittautuneita paikan päälle on vähän, tapahtuma voidaan toteuttaa kokonaan etänä. 

 

 

LOKAKUU 

 

Puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien/pääsihteerien tapaaminen to-pe 8.–9.10.2020 
Helsinki, tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin. Tapahtumaan voi osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä. 
 

Vuoden toinen opiskelijakuntien puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien/pääsihteerien 

tapaaminen (ensimmäinen helmikuussa). Tapaamisessa käsitellään muun muassa SAMOKin 

liittokokousmateriaaleja ja niistä tulleita lausuntoja.  

 

Liittokokousta edeltävät neuvottelut ke 28.10.2020 
Paikka ja toteutustapa ilmoitetaan myöhemmin. 
 
SAMOKin 25. varsinainen liittokokous to-pe 29.–30.10.2020 
Paikka ja toteutustapa ilmoitetaan myöhemmin. 
 

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 2021. Ennen liittokokousta 

järjestämme liittokokousedustajille verkkokoulutuksen myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 
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MARRASKUU 

 
Opiskelijakuntien edustajistovaalit  ke 4.11.2020 
Marraskuun ensimmäisen kokonaisen viikon keskiviikkona sitä taas vietetään, nimittäin yhteistä 

edustajistovaalipäivää! Yhteinen vaalipäivä lanseerattiin opiskelijakuntien toiveesta vuonna 2018 ja 

vuonna 2020 käytäntöä on tarkoitus jatkaa.  

 

 

SAMOKin vuoden 2021 hallituksen perehdytysjakso ma-ke 9.–11.11.2020 
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 ke-to 18.–19.11.2020 
Tapahtuma toteutetaan etätoteutuksena. 
 

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.  

 

YTHS-koulutus VI to 19.11.2020 
Tapahtuma toteutetaan etätoteutuksena. 
 
 

JOULUKUU 

 

SAMOKin vuoden 2021 hallituksen perehdytysjakso ma-pe 7.–11.12.2020 
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 
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jäsenille, jotka muuttavat Helsinkiin muualta hoitaakseen luottamustehtäviään. 

Perehdytysjaksot ovat valituille henkilöille pakollisia. 

 

 

 

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.  

 

European Student Union’s Board Meeting (ESU BM)  
Toukokuun 2020 liittokokous siirtyy syksylle. Tiedotamme ajankohdasta mahdollisimman pian. 
 

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) 
Peruttu 
Pohjoismaisten ja baltialaisten opiskelijajärjestöjen tapaaminen huhtikuussa ja lokakuussa. 

Tapaamisissa keskustellaan pohjoismaisesta yhteistyöstä ja valmistaudutaan tuleviin ESUn 

liittokokouksiin. 
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LISÄTIEDOT TAPAHTUMISTA 
 

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

21.9.2020 alkaen hallintokoordinaattori Emmi Liulia, emmi.liulia@samok.fi  

 

Puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien tapaamiset  
Toiminnanjohtaja Armi Murto,  armi.murto@samok.fi  

 

Kansainväliset tapahtumat 
Eurooppapolitiikan asiantuntija Roosa Veijola, roosa.veijola@samok.fi 

 

Muut tapahtumat 
Järjestöpalveluiden asiantuntija Jenna Kiiskinen, jenna.kiiskinen@samok.fi 
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