
 

 

 

Tapahtumakalenteri 2021 
 
TAMMIKUU 

 

Lähtölaukaus ma-ti 25.–26.1.2021 
Tapahtuma järjestetään etätapahtumana, 
 
Lähtölaukaus on SAMOKin kick off -tapahtuma, jolla käynnistämme liiton 

toimintavuoden. Lähtölaukaus, tuttavallisemmin Lähtis, on perinteisesti järjestetty 

kaksipäiväisenä Ruotsin risteilynä, mutta tänä vuonna se on siirretty verkkoon! 

 

Tapahtumaan ovat tervetulleita niin opiskelijakuntien uudet ja vanhat toimijat, kuin liiton 

sidosryhmien edustajat. Tapahtuman  ohjelmassa on verkostoitumista, liiton toimintaan 

tutustumista ja laaja valikoima erilaisia koulutuksia. Erityisesti uusille toimijoille tarjoamme 

koulutusta muun muassa edunvalvonnasta, sosiaali- ja koulutuspolitiikasta, 

tapahtumajärjestämisestä ja tutoroinnista. Ohjelmaa on luvassa myös opiskelijakuntien 

henkilöstölle. 

 

Tutustu tapahtuman ohjelmaan ja teemapolkuihin! 

 

#samoklähtis 

 

 

HELMIKUU 

 
Puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien/pääsihteerien tapaaminen  pe 12.2.2021 
SAMOKin toimisto, Lapinrinne 2, 00180 Helsinki  
 
Tapahtuma voidaan järjestää myös etä- tai hybriditoteutuksena. Seuraamme viranomaisten  suosituksia, 
ja tiedotamme jäsenistöämme tapahtuman toteutustavasta mahdollisimman pian. 
 

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.  

 

#samokpjtj 
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Ystävänpäiväjuhlat pe 12.2.2021 
SAMOKin toimisto, Lapinrinne 2, 00180 Helsinki 
 
Tapahtuma voidaan järjestää myös etä- tai hybriditoteutuksena. Seuraamme viranomaisten  suosituksia, 
ja tiedotamme jäsenistöämme tapahtuman toteutustavasta mahdollisimman pian. 
 

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! 

 

#samokystis 

 

 

 

MAALISKUU 

 

 
Tulevaisuuden ammattikorkeakoulu -hackathon  
ideoiden kehittämis- ja verkostoitumispäivät 25.-26.3. 

 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK 

ry järjestävät yhdessä keväällä 2021 Tulevaisuuden ammattikorkeakoulu -hackathonin. 

Haemme kilpailuun ammattikorkeakouluopiskelijoiden muodostamia tiimejä kehittämään 

ratkaisuja ammattikorkeakoulutuksen tulevaisuuden haasteisiin. 

 

Tapahtumalla juhlistetaan 25-vuotisia vakinaisia ammattikorkeakouluja, suunnataan katseet 

tulevaisuuteen, haastetaan ajattelemaan ja luodaan uutta. Koko tapahtuma ja kaikki siihen 

liittyvät tilaisuudet järjestetään etänä. 

 

www.tulevaisuudenamk.fi 

 

#tulevaisuudenAMK 
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SAMOKin 25-vuotisjuhlaseminaari to-pe 25.-26.3.2021 
Tapahtuma peruttu 
 
Tapahtuma voidaan järjestää syksyllä 2021, mikäli viranomaisten suositukset niin sallivat. 
 
Liiton 25-vuotisen taipaleen kunniaksi järjestämme kaksipäiväisen koulutus- ja 

verkostoitumistapahtuman kaikille opiskelijakuntien luottamustoimijoille ja työntekijöille. 

Juhlaseminaarin tarkoituksena on tarjota ajankohtaista koulutusta, juhlistaa 

ammattikorkeakoulutuksen historiaa  ja tulevaisuutta sekä tarjota verkostoitumismahdollisuus 

vieraille rennon juhlavassa iltatilaisuudessa. 

 

#samok25   

 
 

 
 

SAMOKin ja Arenen 25-vuotisjuhlatilaisuus pe 26.3.2021 
Tapahtuma peruttu 
 
Tapahtuma voidaan järjestää myös etä- tai hybriditoteutuksena. Seuraamme viranomaisten  suosituksia, 
ja tiedotamme jäsenistöämme tapahtuman toteutustavasta mahdollisimman pian. 

 

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 

järjestävät yhteisen 25-vuotisjuhlatilaisuuden  Helsingissä musiikkitalossa perjantaina 26.3.2021 klo 

13.00-16.00. Ohjelmassa on puheita, kuohuvaa sekä musiikkiesitys. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan 

kutsun perusteella, ja kukin opiskelijakunta lähettää valitsemansa edustajat tilaisuuteen. 

Ennakkokutsut on toimitettu opiskelijakunnille sähköpostitse, ja varsinaiset kutsut toimitetaan 

tammikuussa 2021. 

 

 

TOUKOKUU 

 
Valtakunnalliset AMK-päivät ke-to 5.-6.5.2021  
Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

 

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

AMK-päivillä osallistujan ominaisuudessa.) 
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Henkilöstöpäivät ke-to 19.–20.5.2021 
Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
 
Tapahtuma voidaan järjestää myös etä- tai hybriditoteutuksena. Seuraamme viranomaisten  suosituksia, 
ja tiedotamme jäsenistöämme tapahtuman toteutustavasta mahdollisimman pian. 
 
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. 

 

Koulutuksiin mahdollistetaan  etäosallistuminen. 

 

#samokhenksupäivät 

 

 

 

 

 

ELOKUU 

 
Syysstartti to-la 5.–7.8.2021 
Puhjonrannan kurssikeskus, Puhjonrannantie 80, 45370 Valkeala 
 

Tapahtuma voidaan järjestää myös etä- tai hybriditoteutuksena. Seuraamme viranomaisten  suosituksia, 
ja tiedotamme jäsenistöämme tapahtuman toteutustavasta mahdollisimman pian. 
 

Syysstartti on syyskauden aloitustapahtuma opiskelijakuntien ja SAMOKin luottamustoimijoille. 

Kaksipäiväisessä  tapahtumassa orientoidutaan alkavaan syksyyn koulutusten ja ajankohtaisten 

keskustelujen avulla, sekä tutustutaan muiden opiskelijakuntien luottamustoimijoihin 

rennommissa merkeissä luonnon helmassa. SAMOKin hallitus esittelee Syysstartissa tulevan 

liittokokouksen materiaaleja, ja vuoden 2022 hallitusehdokkaille järjestetään ehdokaspaneeli. 

Liittokokousmateriaalien esittelyosuus ja ehdokaspaneeli toimitetaan opiskelijakunnille myös 

jälkikäteen tallenteena.  

 

#syysstartti 
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Lausuntokierros liittokokouksen materiaaleista to 5.8. – su 5.9.2021 
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. 13.8.2021 
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 7.–8.10.2021 
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.  

 

#samokpjtj 

 
 
Liittokokousetkot ke 27.10.2021 
Paikka ilmoitetaan myöhemmin 
 
Päivää ennen liittokokousta pidettävillä liittokokousetkoilla  järjestetään ehdokastori, jossa 

opiskelijakuntien toimijat pääsevät tutustumaan SAMOKin hallitusehdokkaisiin, heidän 

kampanjapäälikköihinsä ja vaaliteemoihinsa. Lisäksi päivän aikana järjestetään myös viimeinen 

ehdokaspaneeli, sekä keskustelutilaisuudet liittyen tärkeisiin liittokokousteemoihin.  

 
 
SAMOKin 26. varsinainen liittokokous to-pe 28.–29.10.2021 
Paikka ilmoitetaan myöhemmin 
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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 2022. Ennen liittokokousta 

järjestämme liittokokousedustajille verkkokoulutuksen myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 

 

#samokliko 

 

 

MARRASKUU 

 
Opiskelijakuntien edustajistovaalit  ke 3.11.2021 
Marraskuun ensimmäisen kokonaisen viikon keskiviikkona on tuttuun tapaan opiskelijakuntien yhteinen 

edustajistovaalipäivä.  

 

 

 

 

SAMOKin vuoden 2022 hallituksen perehdytysjakso ma-to  8.–11.11.2021 
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 17.–18.11.2021 
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.  

 

#samokhenksupäivät 

 
 
 

JOULUKUU 
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SAMOKin vuoden 2022 hallituksen perehdytysjakso ti-pe 7.–10.12.2021 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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’ Unionin (ESU) tapahtuma 

helmikuussa ja syyskuussa. Konventiossa ESUn jäsenjärjestöt SAMOK mukaan lukien 

valmistautuvat ESU Board Meetingiin.  

 

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. 
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LISÄTIEDOT TAPAHTUMISTA 
 

 

Liittokokous 
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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