
Evenemangskalender 2021

JANUARI

Startskottet sön–tis 24–26.1.2021
Viking Lines M/S Mariella, avgång från Skatuddens terminal i Helsingfors
(Skatuddskajen 8, 00160 Helsingfors)

Vi kan också ordna evenemanget på distans eller genomföra det delvis på plats och delvis på distans. Vi
följer myndigheternas rekommendationer och informerar våra medlemmar om hur evenemanget
genomförs så snart som möjligt.

Startskottet är SAMOKs kickoff-evenemang som inleder förbundets

verksamhetsår. Vi har traditionellt ordnat Startskottet som tvådagarskryssning till Sverige. Vi

välkomnar såväl nya förtroendevalda inom studerandekårerna, nya och gamla anställda vid

studerandekårerna som representanter för förbundets intressenter till evenemanget. På

programmet står nätverkande, en introduktion till förbundets verksamhet och ett brett utbud av

utbildningar. Vi erbjuder utbildning i bland annat intressebevakning, social- och utbildningspolitik,

att arrangera evenemang och tutorverksamhet. Utbildningarna är speciellt avsedda för de nya

förtroendevalda och anställda i studerandekårerna. Vi har också program för studerandekårernas

personal.

#samokstartskottet

FEBRUARI

Träff för ordförande och verksamhetsledare/generalsekreterare fre 12.2.2021
SAMOKs kansli, Lappbrinken 2, 00180 Helsingfors

Vi kan också ordna evenemanget på distans eller genomföra det delvis på plats och delvis på distans. Vi
följer myndigheternas rekommendationer och informerar våra medlemmar om hur evenemanget
genomförs så snart som möjligt.

Träffarna för ordförande, verksamhetsledare och generalsekreterare (PJTJ-träffarna) är ett

diskussionsforum där studerandekårernas och SAMOKs ledning för en dialog om aktuella frågor

som rör studerandekårerna och SAMOK. Träffarna är avsedda för studerandekårernas
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fullmäktiges och styrelsers presidier samt för verksamhetsledare och generalsekreterare. Du kan

komma med önskemål om innehållet i träffarna direkt till förbundets presidium eller

verksamhetsledare. Årets första PJTJ-träff hålls samma dag som SAMOKs traditionella

Vändagsfest.

#samokpjtj

Vändagsfest fre 12.2.2021
SAMOKs kansli, Lappbrinken 2, 00180 Helsingfors

Vi kan också ordna evenemanget på distans eller genomföra det delvis på plats och delvis på distans. Vi
följer myndigheternas rekommendationer och informerar våra medlemmar om hur evenemanget
genomförs så snart som möjligt.

På alla hjärtans dag träffas SAMOKs nya och gamla bekanta i glad stämning på förbundets kansli.

Vi bjuder på tilltugg med dryck och det bästa av sällskap. Välkommen med att berätta och höra vad

som är aktuellt och nätverka med andra SAMOKs vänner!

#samokvändagsfest

MARS

Framtidens yrkeshögskola - Hackathon
Utvecklings och nätverksdag för ide´r 25.-26.3.
Evenemanget ordnas på distans.

Yrkeshögskolornas rektorsråd Arene rf och Finlands studerandekårers förbund - SAMOK rf

ordnar tillsammans en Framtidens yrkeshögskola - Hackathon våren 2021. Vi söker till tävlingen

lag bestående av yrkeshögskolestuderanden som kan utveckla nya metoder för framtidens

utmaningar i yrkeshögskoleutbildningen.

Genom evenemanget firar vi 25 år av yrkeshögskolor, blickar oss inför framtiden, utmanar att

tänka och att utveckla nya saker. Hela evenemanget samt innehållande tillställningar ordnas  på

distans.

www.tulevaisuudenamk.fi

#tulevaisuudenAMK

#framtidenshögskola
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SAMOKs och Arenes 25-årsjubileum fre 26.3.2021
Evenemanget avbokat

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf och Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene

rf ordnar ett gemensamt 25-årsjubileum på Musikhuset i Helsingfors fredagen den 26 mars 2021

kl. 13–16. På programmet står tal, mousserande vin och en musikföreställning. Anmälan till

25-årsjubileet sker enligt inbjudan, och varje studerandekår skickar de representanter som de valt

till evenemanget. Förhandsinbjudningarna har skickats till studerandekårerna per e-post, och de

egentliga inbjudningarna sänds i januari 2021.

MAJ

Nationella yrkeshögskoledagarna ons  5.5.2021
Evenemanget ordnas på distans.

Mer information (på finska) finns här: www.arene.fi/tapahtumakalenteri. (SAMOK ordnar inte

evenemanget men deltar i yrkeshögskoledagarna.)

Personaldagarna ons–tor 19–20.5.2021
Evenemanget ordnas på distans.

Personaldagarna är ett tvådagars utbildningsevenemang som ordnas två gånger om året.

Evenemanget är avsett för alla personer som är anställda vid studerandekårerna.

Personaldagarna erbjuder de anställda en möjlighet att upprätthålla och utveckla sin kompetens

genom att ge aktuella översikter över verksamhetsfältet, utbildning och möjligheter till

nätverkande och diskussion.

Det är möjligt att delta på distans i utbildningen.

#samokpersonaldagarna
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JUNI

Sommarpiknik ti 15.6.2021 kl 15.00-19.00
Barnlundsparken, Helsingfors (mitt emot SAMOKs kontor). Kontorets address: Lappbrinken 2 Helsingfors.

Innan vi kan fira sommaren ordentligt ordar SAMOK en piknikevenemang för att fira förbundets 25

års födelsedag. Evenemanget ordnas utomhus  enligt säkerhetsbestämmelserna för

coronasituationen. Till evenemanget är välkomna studerandekårerna samt SAMOKs alumner och

intressentgrupper. Vid behov kan även evenemanget ordnas på distans, då gäller det spel och

sällskapande på distans. Vi meddelar om ordnandet av evenemanget närmare tidpunkten.

#SAMOK25

AUGUSTI

Höststarten tor–lör 5–7.8.2021
Plats meddelas senare.

Vi kan också ordna evenemanget på distans eller genomföra det delvis på plats och delvis på distans. Vi
följer myndigheternas rekommendationer och informerar våra medlemmar om hur evenemanget
genomförs så snart som möjligt.

Höststarten inleder höstsäsongen för de förtroendevalda inom studerandekårerna och SAMOK.

Under det här tvådagarsevenemanget orienterar vi oss i hösten med hjälp av utbildning och

aktuella diskussioner samt bekantar oss med de förtroendevalda i andra studerandekårer på ett

avslappnat sätt i det gröna. Under Höststarten presenterar SAMOKs styrelse handlingar för det

kommande förbundsmötet. Vi håller också en paneldebatt med SAMOKs styrelsekandidater för

2022. Dessutom laddar vi upp en inspelning där förbundsmöteshandlingarna presenteras och en

inspelning från paneldebatten med styrelsekandidaterna samt skickar dem till studerandekårerna

efter evenemanget.

#höststarten

Remiss om förbundsmöteshandlingarna tor 5.8–sön 5.9.2021
SAMOKs högsta beslutanderätt utövas av förbundsmötet som behandlar och godkänner de

handlingar som styr förbundets verksamhet, såsom verksamhetsplan och budget för nästa år.

Förbundsmötets beslut grundar sig på de förslag som SAMOKs styrelse utarbetat, exempelvis

förslag till verksamhetsplan och budget. Under remissen kan studerandekårerna lämna skriftliga

yttranden om förslagen till förbundet. SAMOK skickar styrelsens förslag till studerandekårerna
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före Höststarten och presenterar dem närmare under evenemanget. Vi gör ett sammandrag av

remissyttrandena, och styrelsen svarar på eventuella ändringsförslag efter remissen.

Webbseminarium om förbundsmöteshandlingarna tor 12.8.2021
Under remissen håller SAMOK ett webbseminarium om förbundsmöteshandlingarna där såväl

förbundets styrelse som sakkunniga svarar på studerandekårernas frågor om handlingarna. Om

studerandekåren har frågor om styrelsens förslag, lönar det sig absolut att delta i det här

webbseminariet.

OKTOBER

SAMOKs årsfestvecka ons-fre  6.–8.10.2021
Evenemanget ordnas på distans. Om situationen så tillåter, så ordnas en kvällsfest i slutet av årsfestveckan. Då
är platsen Helsingfors.

I stället för vårens 25-års jubileumsseminar ordnas en tre dagar lång årsfestvecka! Under de tre

dagarna erbjuder vi studerandekårerna mångsidigt med program med aktuella teman samt friare

stunder. Var och en kan välja de program de känner sig för att delta i. Om pandemiläget förbättras,

avslutar vi veckan med en årsfest som ordas i Helsingfors den 8.10.

Årsfestveckans program och kvällsfesten fastställs noggrannare mot hösten med tanken på

coronaläget.

Träff för ordförande och verksamhetsledare/generalsekreterare tor–fre 7–8.10.2021
SAMOKs kansli, Lappbrinken 2, 00180 Helsingfors

Årets andra träff för studerandekårernas ordförande, verksamhetsledare och generalsekreterare

(den första träffen hölls i februari). Vid träffen behandlar vi bland annat SAMOKs

förbundsmöteshandlingar och de yttranden som inkommit.

Träff med ordföranden och verksamhetsledare och generalsekreterare ordnas som en del av

SAMOKs 25- årsvecka. Träffen kan ordnas fysiskt ifall ordnandet av fysiska tillställningar är

säkert på hösten.

#samokpjtj

Lapinrinne 2 | 00180 HELSINKI

www.samok.fi | Y-tunnus: 1056678-8



Förbundsmötets förfest ons 27.10.2021
Plats meddelas senare.
Vi kan också ordna evenemanget på distans. Vi följer myndigheternas rekommendationer och informerar
våra medlemmar om hur evenemanget genomförs så snart som möjligt.

Vi arrangerar förbundsmötets förfest en dag före SAMOKs förbundsmöte. Under förfesten håller

vi ett valtorg med kandidater där de som är verksamma inom studerandekårerna kan bekanta sig

med SAMOKs styrelsekandidater, deras kampanjledare och valteman. Under dagen håller vi också

den sista paneldebatten med kandidaterna och diskussionsmöten om viktiga teman på

förbundsmötet.

SAMOKs 26:e ordinarie förbundsmöte tor–fre 28–29.10.2021
Plats meddelas senare.
Vi kan också ordna evenemanget på distans. Vi följer myndigheternas rekommendationer och informerar
våra medlemmar om hur evenemanget genomförs så snart som möjligt.

SAMOKs högsta beslutanderätt utövas av förbundsmötet som behandlar och godkänner de

handlingar som styr förbundets verksamhet, såsom verksamhetsplan och budget för nästa år.

Förbundsmötet väljer också SAMOKs styrelse för 2022. Före förbundsmötet ordnar vi en

webbutbildning för förbundsmötesdelegaterna. Utbildningens tidpunkt meddelas senare.

#samokliko #samokförbundsmöte

NOVEMBER

Studerandekårernas fullmäktigeval ons 3.11.2021
Den första onsdagen i november är som vanligt den gemensamma dagen för studerandekårernas

fullmäktigeval.

Introduktion för SAMOKs styrelse 2022, mån–tor 8–11.11.2021
SAMOKs kansli, Lappbrinken 2, 00180 Helsingfors

SAMOKs styrelse för 2022, som valdes på förbundsmötet, introduceras i sina uppgifter i

Helsingfors i två skeden före årsskiftet. I introduktionerna bekantar vi oss med förbundets

verksamhet, personal och intressenter samt organiserar bland annat boende i Helsingfors för de

styrelsemedlemmar som flyttar till Helsingfors från en annan ort för att sköta sina
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förtroendeuppdrag. Den andra introduktionen hålls i början av december. Introduktionerna är

obligatoriska för de nya styrelsemedlemmarna.

Personaldagarna ons–tor 17–18.11.2021
Plats meddelas senare.

Årets andra Personaldagar (årets första Personaldagar ordnades i maj). Det handlar om ett

tvådagars utbildningsevenemang som är avsett för alla personer som är anställda vid

studerandekårerna. Evenemanget erbjuder de anställda en möjlighet att upprätthålla och utveckla

sin kompetens genom att ge aktuella översikter över verksamhetsfältet, utbildning och

möjligheter till nätverkande och diskussion.

#samokpersonaldagarna

DECEMBER

Introduktion för SAMOKs styrelse 2022, tis–fre 7–10.12.2021
SAMOKs kansli, Lappbrinken 2, 00180 Helsingfors

SAMOKs styrelse för 2022, som valdes på förbundsmötet, introduceras i sina uppgifter i

Helsingfors i två skeden före årsskiftet. Den första introduktionen hålls i november och den andra

i december. I introduktionerna bekantar vi oss med förbundets verksamhet, personal och

intressenter samt organiserar bland annat boende i Helsingfors för de styrelsemedlemmar som

flyttar till Helsingfors från en annan ort för att sköta sina förtroendeuppdrag. Introduktionerna är

obligatoriska för de nya styrelsemedlemmarna.
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INTERNATIONELLA EVENEMANG

SAMOK är medlem i European Students’ Union (ESU) och deltar i ESU:s evenemang där

förbundet representerar finländska yrkeshögskolestuderande.

European Students’ Convention (ESC)
ESC är SAMOKs europeiska paraplyorganisation European Students’ Unions (ESU) evenemang i

februari och september. Vid konventet förbereder sig ESU:s medlemsorganisationer, inklusive

SAMOK, inför ESU Board Meeting.

European Students’ Union Board Meeting (ESU BM)
ESU:s förbundsmöte hålls två gånger om året, i maj och vid månadsskiftet november–december.

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.

Mer information (på engelska) om European Students’ Union finns här:

https://www.esu-online.org/

Nordiskt ordförandemöte (NOM)

NOM är en träff för de nordiska och baltiska studentorganisationerna, och det hålls i april och

oktober. Vid träffarna diskuterar deltagarna nordiskt samarbete och förbereder sig inför

kommande ESU:s förbundsmöten.

MER INFORMATION OM EVENEMANGEN
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Förbundsmöte
Administrativ koordinator Emmi Liulia, emmi.liulia@samok.fi

Träffar för ordförande och verksamhetsledare
Verksamhetsledare Armi Murto, armi.murto@samok.fi

Internationella evenemang
Europapolitisk sakkunnig Roosa Veijola, roosa.veijola@samok.fi

Andra evenemang
Jenna Kiiskinen, sakkunnig inom organisationstjänster, jenna.kiiskinen@samok.fi
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