
Ohjelma
Lähtölaukaus 2022

Maanantai 24.1.2022

12.00 Hyttikorttien jako alkaa Viking Linen terminaalissa
Katajanokanlaituri 8, Helsinki

12.30 Laivaannousu
Matkatavarasäilytys kokoustiloissa ennen majoittumista

13.00 Lähtölaukauksen avaus
Puheenjohtaja Emmi Lainpelto, SAMOK
Club Mar, kansi 8

13.30 Tapahtuman yhteistyökumppaneiden tervehdykset

13.45 Opiskelijoiden hyvinvointi -paneeli
SAMOKin hallituslaiset pitävät SAMOKin poliittisen ohjelman aiheista lyhyet

alustukset,  ja kunkin aiheen jälkeen poliittisten opiskelija- ja nuorisojärjestöjen

edustajat pääsevät paneelissa keskustelemaan aiheista. Kantavana teemana tällä

kertaa paneelissa ovat mm. hyvinvointialueet, YTHS sekä mielenterveyspalvelut

Keskustelujen alustajina toimivat SAMOKin hallituslaiset
Keskustelijoina poliittisten opiskelija- ja nuorisojärjestöjen edustajat

14.45 Tauko

15.00 Sidosryhmät esittäytyvät
Opiskelijakuntien ja SAMOKin sidosryhmien edustajat esittäytyvät ja kertovat

lyhyiden hissipuheiden muodossa organisaatioidensa toiminnasta sekä

yhteistyömahdollisuuksista kanssaan.
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16:00 Tauko, välipalaa tarjolla
Huom! Tauon aikana niiden henkilöiden, jotka eivät osallistu risteilylle, on
viimeistään poistuttava laivasta.

16.30 SAMOK esittäytyy
Miksi SAMOK on olemassa? Mitä kaikkea oikeastaan teemme? SAMOKin

toiminnanjohtaja esittelee tämän vuoden toimintaamme, ja pitää pienen

briiffauksen muun muassa SAMOKin strategian uudistamisesta ja ensi vuoden

kuntavaaleihin valmistautumisesta. Lisäksi hän tarjoaa lyhyen myyntipuheen

SAMOKista, jota opiskelijakunnat voivat helposti hyödyntää omassa

viestinnässään opiskelijoille.

17.00 Puheenvuoro: yhdenvertaisuutta korkeakouluihin -hanke
Tiedämme, että opiskelijat ovat hyvin moninainen joukko eritaustaisia ja eri

ikäisiä ihmisiä - mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Kuinka opiskelijakunnat

voisivat toiminnassaan ja edunvalvonnassaan huomioida opiskelijoiden

moninaisuuden? Tarkastelemme opiskelijoita lukujen ja tilastojen kautta, mutta

syvennämme pohdintaa myös niiden taakse - ja saatamme käydä pienen visailun

aiheesta...

Hallinnon asiantuntija Vellu Taskila, SAMOK

17.30 Esittelyssä SAMOKin viestintäkanavat, jäsenpalvelut ja tapahtumakalenteri
Järjestösuunnittelija Aleksi Airaksinen, SAMOK

17.45 Ohjeistus iltaan ja aamuun sekä majoittumistauko

18.45 Verkostoitumistunti
Lähtölaukauksen parasta ja tärkeintä antia on päästä tutustumaan muihin samoja

hommia eri opiskelijakunnissa tekeviin tyyppeihin. Risteilyllä on kuitenkin

mukana paljon osallistujia, joten mistä löytää se oma kollega? Ei hätää, tällä

verkostoitumistunnilla SAMOKin henkilökunta jakaa osallistujat heidän

työehtävien mukaisiin pienryhmiin. Rennon verkostoitumistunnin aikana pääset

tutustumaan kollegoihisi eri opiskelijakunnista, ja löydät varmasti uusia

kavereita, joiden kanssa jutella illallisella. Tälle verkostoitumistunnille ovat

lämpimästi tervetulleita myös sidosryhmien edustajat.

SAMOKin henkilökunta fasilitoi verkostoitumisen
Kokoustilat, kansi 10

19.45 Omaa aikaa ennen illallista
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20.30 Illallinen
The Buffet, kansi 8

Tiistai 25.1.2022

Huom! Kaikki tiistain kellonajat paikallista Ruotsin aikaa.

8.00 Aamiainen
The Buffet, kansi 8

9.00 Rastikierros: SAMOK tutuksi!
Toisen päivän ohjelmaan pääsemme virittäytymään rastikierroksen merkeissä.

Rastikierroksen aikana pääset tutustumaan enemmän SAMOKin toimintaa ja

ihmisiin. Rastikierrosta kierretään pienissä ryhmissä ja kaikille rastikierroksen

suorittaneille on luvassa upea haalarimerkki ja voittajatiimi palkitaan

Lähtölaukauksen päätössanojen yhteydessä!

11.00 Tauko

11.15 Ensimmäiset workshopit teemapolkujen mukaan

Mitkä teemapolut - mitä ne on?
Lähtölaukauksen rinnakkaisohjelma koostuu erilaisista teemapoluista. 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 ja markkinointi
● Opiskelijakuntien työntekijät
● Puheenjohtajana opiskelijakunnassa
● Toiminnanjohtajat ja pääsihteerit

Tutustu teemapolkuihin täällä.

Kokoustilat, kansi 10
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12.30 Lounas
The Buffet, kansi 8

13.45 Toiset workshopit teemapolkujen mukaan
Kokoustilat, kansi 10

15.00 Tauko

15.15 Kolmannet workshopit teemapolkujen mukaan
Kokoustilat, kansi 10

16.30 Tauko, tarjolla kahvia/teetä ja suolaista syötävää

17.00 Askelmerkit tulevaan, rastikierroksen voittajatiimi palkitseminen ja
Lähtölaukauksen päätössanat
Kuinka saat meihin yhteyden jatkossa ja missä tapaamme seuraavan kerran?

Puheenjohtaja Emmi Lainpelto, SAMOK
Club Mar, kansi 8

17:30 Omaa aikaa ennen illallista

19.30 Illallinen
The Buffet, kansi 8

Keskiviikko 26.1.2022

Huom! Kellonajat paikallista Suomen aikaa.

8.00 Aamiainen
The Buffet, kansi 8

10.10 Laiva saapuu Helsinkiin ja kotimatkat alkavat

Pidätämme oikeuden muutoksiin ohjelmassa
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