Ohjelma
Lähtölaukaus 2021
Vuoden 2021 Lähtölaukaus järjestetään maanantaista tiistaihin
25.-26.1. täysin etänä. Tapahtuma on suunnattu opiskelijakuntien
luottamustoimille, henkilöstölle ja SAMOKin sidosryhmille.
Tarkemmat kuvaukset rinnakkaisohjelmien sisällöistä julkaistaan
hieman myöhemmin.
Maanantai 25.1.2021
9.00

Tapahtuman yhteinen aloitus

9.15

SAMOK esittäytyy
Miksi SAMOK on olemassa? Mitä kaikkea oikeastaan teemme? Keitä ovat tämän
vuoden hallituslaiset, ja ketä SAMOKin toimistolla työskentelee? Päivän
aloitusosion aikana SAMOKin toimijat esittäytyvät ja kertovat lyhyesti omasta
roolistaan SAMOKilla. Tarjoamme tiiviin hissipuheen opiskelijakunnille, jonka
avulla on helppoa viestiä SAMOKista ytimekkäästi ja selkeästi opiskelijoille.

9.30

Yhteistyökumppanin puheenvuoro

10.00

1. rinnakkaisohjelmat teemapolkujen mukaan
Ensimmäisessä rinnakkaisohjelmaosiossa pääset tutustumaan valitsemaasi
teemaan ja kahdessa jälkimmäisessä osiossa syvennät osaamistasi, kun aihetta
tarkastellaan kouluttajien johdolla eri näkökulmista. Lisätietoa Lähtölaukauksen
teemapoluista löydät erillisestä esitteestä, joka toimitetaan hieman lähempänä
tapahtumaa.
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Lähtölaukauksen rinnakkaisohjelma koostuu yhdeksästä eri teemapolusta. Voit
valita yhden polun ja pysytellä sillä koko päivän tai voit valikoida eri polkujen
yksittäisistä osioista sinulle sopivan koulutuskokonaisuuden. Polkujen teemat
ovat:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

sosiaalipolitiikka
koulutuspolitiikka
edunvalvonnan syventävät
ohjaus ja tuutorointi
opiskelijakulttuuri ja tapahtumat
viestintä, kansainvälisyys ja hyvinvointi
puheenjohtajana opiskelijakunnassa
toiminnanjohtajat ja pääsihteerit
opiskelijakuntien työntekijät

11.30

Lounastauko

12.30

Sidosryhmät esittäytyvät
Opiskelijakuntien ja SAMOKin sidosryhmien edustajat esittäytyvät ja kertovat
lyhyiden hissipuheiden muodossa organisaatioidensa toiminnasta sekä
yhteistyömahdollisuuksista kanssaan. Paras pitch voittakoon!
Opiskelijakuntien työntekijöiden ja toiminnanjohtajien yhteinen osio
Sidosryhmien esittäytymisen aikana opiskelijakuntien työntekijöille ja
toiminnanjohtajille on tarjolla omaa verkostoitumisohjelmaa. Ohjelma tarkentuu
myöhemmin.

13.30

Tauko

13.45

2. rinnakkaisohjelmat teemapolkujen mukaan

●
●
●
●
●

sosiaalipolitiikka
koulutuspolitiikka
edunvalvonnan syventävät
ohjaus ja tuutorointi
opiskelijakulttuuri ja tapahtumat

●
●
●
●

viestintä, kansainvälisyys ja hyvinvointi
puheenjohtajana opiskelijakunnassa
toiminnanjohtajat ja pääsihteerit
opiskelijakuntien työntekijät

15.15

Tauko
Koko Lähtiksen ajan osallistujien käytössä ovat taukohuoneet. Kahvi- ja lounastauoilla
sekä päivän päätteeksi huoneita saa käyttää vapaasti keskusteluun ja tutustumiseen.

15.30

Ensimmäinen verkostoitumistunti
Lähtölaukauksen parasta ja tärkeintä antia on päästä tutustumaan muihin
samoja hommia eri opiskelijakunnissa tekeviin tyyppeihin. Verkostoitumistunti
on suunniteltu niin, että ryhmät muodostetaan sektoreittain, ja tällöin kukin
opiskelijakuntatoimija pääsee tutustumaan juuri omiin kollegoihinsa ympäri
Suomen!
Tunnin aikana pureudutaan oman sektorin ajankohtaisiin haasteisiin ja
tunnelmiin rentojen mutta ohjattujen keskustelutilaisuuksien avulla.
Tilaisuudessa pääset tutustumaan etänä muihin samojen hommien parissa
toimiviin luottareihin eri opiskelijakunnista, pääset kuulemaan ja jakamaan
ajatuksia alkavasta vuodesta. Samat ryhmät jatkavat yhteistyötä ja keskusteluja
seuraavana päivänä ja syventyvät lisää esiin nousseisiin aiheisiin.
SAMOKin henkilökunta fasilitoi verkostoitumisen

17.00

Päivä päättyy, afterit alkavat
Aftereilla osallistujat saavat itsenäisesti liikkua haluamissaan huoneissa. Tilaisuuteen
ovat tervetulleita myös SAMOKin sidosryhmät tapaamaan opiskelijakuntakentän väkeä.
Aftereiden aikana opiskelijakuntien on mahdollista tavata myös heidän
SAMOK-kumminsa.

19.00

Afterit päättyvät
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Tiistai 26.1.2021
9:00

Puheenvuoro: Uusi normaali
Kulunut vuosi on ollut poikkeuksellinen koko maailmassa, ja sen tuomat
muutokset ovat näkyneet myös opiskelijakuntien ja opiskelijoiden arjessa. Osio
sisältää laajan yhteenvedon siitä, minkälaisia asioita korona toi viime vuonna
mukanaan opiskelijakuntakentälle, ja miten se on näkynyt SAMOKin toiminnassa.
Lisäksi pohditaan, miten tästä eteenpäin. Mitä voimme odottaa vuodelta 2021?
Mitkä muutokset ovat tulleet jäädäkseen?

9.50

Tauko

10.00

3. rinnakkaisohjelmat teemapolkujen mukaan

●
●
●
●
●
●
●
●
●

sosiaalipolitiikka
koulutuspolitiikka
edunvalvonnan syventävät
ohjaus ja tuutorointi
opiskelijakulttuuri ja tapahtumat
viestintä, kansainvälisyys ja hyvinvointi
puheenjohtajana opiskelijakunnassa
toiminnanjohtajat ja pääsihteerit
opiskelijakuntien työntekijät

11.30

Lounas

12.30

Kuntavaalit ja opiskelijat
Vuosi 2021 on kuntavaalien vuosi! Tässä paneelissa keskustellaan eri
puolueiden kuntavaaliohjelmista AMK-opiskelijoiden näkökulmasta. Panelisteina
toimivat kuntavaikuttajat eri puolueista. Paneelin ohjaavat ja alustavat SAMOKin
hallituslaiset.

13.30

Tauko

13.45

Kohti juhlavuotta!
Mitä kaikkea SAMOK on tehnyt vuoden 2020 aikana vaikuttamistyön saralla?
Entä mitä on tiedossa tälle vuodelle? Tässä osiossa Lähtis-osallistujat saavat
katsauksen liiton toiminnasta ja tavoitteista, sekä lähihistorian tapahtumista.
Esittelemme lyhyesti, miten uutta strategiaa aiotaan jalkauttaa, mitkä ovat
vuoden 2021 toimintasuunnitelman keskeisimmät sisällöt, sekä miten juhlavuosi
tulee näkymään SAMOKin tapahtumissa, viestinnässä ja muussa toiminnassa.

14.45

Tauko

15.00

Toinen verkostoitumistunti
Toisen verkostoitumistunnin aikana jatketaan työskentelyä ensimmäisenä
päivänä esiin tulleiden teemojen parissa. Verkostoitumistunti sisältää fasilitoituja
ryhmätehtäviä ja -keskusteluja saman sektorin toimijoiden kesken. Toisen
verkostoitumistunnin lopuksi vedetään yhteen kahden päivän keskustelujen anti.
SAMOKin henkilökunta fasilitoi verkostoitumisen

16.30

Loppukiri
Kuinka saat meihin yhteyden jatkossa ja missä tapaamme seuraavan kerran?
Esittelyssä SAMOKin viestintäkanavat, jäsenpalvelut ja tapahtumakalenteri.
Lähtölaukauksen päätössanat
Puheenjohtaja Oona Löytänen, SAMOK

17.00

Tapahtuma päättyy
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