
Ohjelma
Syysstartti 2021

Torstai 5.8.2021

13:15 Yhteiskuljetus Seinäjoen matkakeskukselta Ahonniemeen

14:00 Alkaen voi kirjautua sisään Ahonniemen leirikeskuksessa.

noin 14:00 Yhteiskuljetus saapuu Ahonniemeen
Osallistujat pääsevät heti viemään matkatavarat omiin huoneisiinsa. SAMOKin

hallituslaiset ohjeistavat huonejaon kanssa.

14:30 Kahvitarjoilu ja ohjelma alkaa kokoustilassa
Puheenjohtaja Oona Löytänen toivottaa osallistujat tervetulleeksi ja esittelee

Syysstartin  tapahtumaohjelman. Käydään yhdessä läpi tapahtumaa koskevat

käytännön järjestelyt, koronaturvallisuus ja SAMOKin Code of Conduct. Lisäksi

häirintäyhdyshenkilöt esittäytyvät.

15:00 Alkulämmittely
SAMOkin hallituslaiset ohjaavat osallistujille kevyen aloituskeskustelun, jonka

tarkoituksena on vaihtaa tunnelmia ja tutustuttaa osallistujat toisiinsa.

16:00 Etäajan jaksaminen luottamustoiminnassa
Tämän koulutuksen aikana käymme läpi keinoja, joilla luottamustoimija ja opiskelija

voi edistää omaa jaksamistaan etäaikana. Yhtenä keinona käsittelemme

itsemyötätuntoa. Pohdimme myös tulevaisuutta ja sitä, minkälaista arkeen

palaaminen koronan jälkeen voi olla ja minkälaisia tunteita se voi herättää.

Koulutus sisältää myös yhteistä keskustelua.

Kouluttaja Erika Karstinen, Yeesi ry

17:00 Päivällinen
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18:00 Etäajan jaksaminen luottamustoiminnassa – koulutus jatkuu

19:00 Omaa aikaa
Ahonniemessä on uimaranta, jossa osallistujien käytössä ovat kaksi venettä ja

kaksi SUP-lautaa. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus käyttää piha-alueen

pelikenttää ja lainata kurssikeskuksesta erilaisia pelivälineitä.

20:30 Iltapala

21:00 Sauna lämpimänä ja nuotiopaikka kuumana
Ahonniemessä on yksi yhteinen sekasauna, johon mahtuu noin 8-10 ihmistä samaan

aikaan. Saunavuoroa porrastetaan niin, että kaikki halukkaat mahtuvat saunomaan illan

aikana.

Saunomisen lomassa on mahdollisuus pulahtaa uimaan viereiseen järveen. Nuotiopaikalla

puolestaan lämpiävät SAMOKin tarjoamat grillattavat. Huomaathan, että tapahtuma on

alkoholiton.

Perjantai 6.8.2021

8:30 Aamiainen

9:00 Toimintasuunnitelman 2021  välitarkastelu
Osio striimataan halukkaille etäosallistujille

SAMOKin hallitus kertoo vuoden 2021 toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja tulevan

syksyn suunnitelmista. Osallistujilla on mahdollisuus kysyä ja kommentoida.
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9:30 Millaista on olla SAMOKin hallituksen jäsen? Hallitus kertoo omin sanoin
Oletko harkinnut SAMOKin hallitukseen pyrkimistä ensi vuonna tai kiinnostaako

muuten vain, mitä liiton hallitus ja työntekijät puuhaavat SAMOKilla? Miten

SAMOKin arki toimii etäaikana? Entä miten hallitus on jakanut vastuualueensa, ja

mitä kaikkea kukin tekee? Siinä tapauksessa kannattaa olla korvat höröllä tämän

osion aikana, kun nykyinen liittohallitus kertoo työstään ja arjestaan SAMOKissa!

10.00 Tauko

10.15 SAMOKin 26. liittokokouksen materiaalien esittely
Osio striimataan halukkaille etäosallistujille

Millaista toimintaa SAMOK aikoo toteuttaa vuonna 2022 ja millaisen budjetin raameissa?

Liiton hallitus esittelee alustavan toimintasuunnitelman sekä talousarvion toiminnalle ja

osallistujat saavat kommentoida vapaasti. Hallitus esittelee myös suunnitellun

jäsenmaksumallin, sääntömuutokset sekä YTHS-linjapaperin.

Dokumenttien käsittelyn yhteyteen on varattu aikaa keskustelulle ja kysymyksille.

Dokumentit jaetaan opiskelijakunnille tutustuttavaksi viimeistään 30.7.2021  ja samalla

avaamme tuttuun tapaan myös kysymyslomakkeen, jonka kautta kysymyksiä ja

kommentteja voi lähettää hallitukselle ennen Syysstartin alkua.

Tapahtumassa käytävä keskustelu myös striimataan suorana etäosallistujille, ja lisäksi se

tallennetaan. 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.

13:30 SAMOKin 26. liittokokouksen materiaalien esittely jatkuu
Osio striimataan halukkaille etäosallistujille

14:30 Kahvitauko
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15:00 Opiskelijakuntien kuulumiset – pienryhmäkeskustelut
Miten alkuvuosi sujui poikkeusolosuhteissa? Mitä omassa ja muissa

opiskelijakunnissa tapahtuu syksyn mittaan? Entä mitä on tiedossa ensi vuonna?

Käydään ohjattujen pienryhmäkeskusteluiden avulla läpi oman ja muiden opkujen

kuulumisia ja kootaan tilannekuvaa opiskelijakuntien toiminnasta vuosina

2021-2022.

SAMOKin hallituslaiset ohjaavat keskustelut

17:00 Päivällinen ja omaa aikaa

19:00 Ehdokaspaneeli
Osio striimataan halukkaille etäosallistujille

Keitä ovat SAMOKin vuoden 2022 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.

Paneelin käytännön järjestelyiden helpottamiseksi pyydämme

ennakkoilmoittautumisia osoitteeseen ehdokastuki@samok.fi. Paneeliin on myös

mahdollista ilmoittautua vasta paikan päällä ottamalla yhteyttä paneelin vetäjiin.

Vetäjät ilmoitetaan ennen tapahtumaa osallistujille lähetettävässä infokirjeessä.

20:00 Iltapala

20:30 Vesisota
Syysstartissa käytävä vesisota on jo perinne. Pakkaa

siis mukaasi kastumisen kestävät vaatteet sekä vesipyssy!

21:00 Sauna lämpimänä ja nuotiopaikka kuumana
Ahonniemessä on yksi yhteinen sekasauna, johon mahtuu noin 8-10 ihmistä samaan

aikaan. Saunavuoroa porrastetaan niin, että kaikki halukkaat mahtuvat saunomaan illan

aikana.

Saunomisen lomassa on mahdollisuus pulahtaa uimaan viereiseen järveen. Nuotiopaikalla

puolestaan lämpiävät SAMOKin tarjoamat grillattavat. Huomaathan, että tapahtuma on

alkoholiton.
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Lauantai 7.8.2021

8:30 Aamiainen

9:30 Yhdenvertaisuustyö opiskelijakuntatoiminnassa
Tässä työpajassa pohditaan, miten eri tavoin yhdenvertaisuustyö näkyy opiskelijakunnissa.

Pureudumme muun muassa häirintäyhdyshenkilötoiminnan tämän hetkiseen tilanteeseen

ja sen kehityskohteisiin ryhmätyöskentelyn avulla. Työpaja on osa Yhdenvertaisuutta

korkeakouluihin -hanketta, ja se toimii pohjana hankkeen suunnittelussa.

Työpajan ohjaa SAMOKin hallituksen jäsen Ninni Kuparinen

11:30 Lounas

12:30 Syysstartin yhteinen päätös
Vielä ennen tavaroiden pakkaamista ja kotimatkaa tehdään kertaus, missä ja miten

tapaamme jatkossa, mitä kaikkea SAMOKilla tapahtuu seuraavaksi ja miten syksyn

liittokokousaikataulu on suunniteltu. Luvassa saattaa olla myös pieni kiva

loppukevennys...

13:30 Yhteiskuljetus Ahonniemestä Seinäjoen matkakeskukselle
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