
Program
Startskottet 2022

Måndag 24.1.2022

12.00 Utdelning av hyttkorten inleds i Viking Lines terminal
Skatuddskajen 8, Helsingfors

12.30 Ombordstigning
Före inkvarteringspausen kan du förvara ditt bagage i konferensrummen.

13.00 Öppning av Startskottet
Ordförande Emmi Lainpelto, SAMOK
Club Mar, däck 8

13.30 Hälsningar från evenemangets partners

13.45 Studentskyddspanelen
SAMOKs styrelsemedlemmar håller korta inledningsanföranden om temana

förbundets politiska program. Därefter fårre presentanterna för de politiska

student- och ungdomsorganisationerna diskutera i en paneldebatt. Temat denna

gång i panelen är t.ex. välfärdsområden, SHVS och psykvården.

SAMOKsstyrelsemedlemmar håller inledningsanföranden före paneldebatten.
Debattörerna är representanterna för de politiska student- och
ungdomsorganisationerna.

14.45 Paus

15.00 Intressenterna presenterar sig
Representanterna för studerandekårernas och SAMOKs intressenter

presenterar sig och håller korta säljtal där de berättar om sina organisationers

verksamhet och om möjlighetertill samarbete med dem. Må det bästa

säljsnacket vinna!
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16:00 Paus, mellanmål serveras
Obs! Under pausen ska de personersom inte deltar i kryssningen senast lämna båten.

16.30 SAMOK presenterar sig
Vad allt gör Finlands studerandekårers förbund – SAMOK egentligen? Vem

arbetar vid SAMOK och hur ser de ut? Du får veta allt det här samtidigt som vi

berättar om förbundets verksamhet år 2020.

17.00 Anförande: Likabehandling vid högskolorna -projekt
Vi vet att yrkeshögskolestuderande är en mångsidig grupp människor med olika

bakgrunder och i olika åldrar. Vad innebär det egentligen? Hur kan

studerandekårerna beakta mångfalden av studerande i sin verksamhet och

intressebevakning? Vi betraktar studerande inte bara med siffror och statistik,

utan vi fördjupar oss i frågan också på andra sätt – och har kanske en liten

frågesport på temat...

Administrativ sakkunnig Vellu Taskila, SAMOK

17.30 Vi presenterar SAMOKs kommunikationskanaler, medlemstjänster och
evenemangskalender.
Planerare för förbundsverksamhet Aleksi Airaksinen, SAMOK

17.45 Instruktioner för kvällen och morgonen samt paus för boende

18.45 Nätverkande
Det bästa och viktigaste med Startskottet är att lära känna andra som arbetar

med samma frågori olika studerandekårer. Det finns ändå över 200 människor

på kryssningen så hur hittar du din kollega? Oroa dig inte eftersom under det här

nätverkandet delar SAMOKs personal deltagarna in i smågrupper enligt deras

arbetsuppgifter. Under det här avslappnade nätverkandet får du lära känna dina

kollegorfrån olika studerandekårer, hittar säkert nya kompisar och kan

diskutera med dem på middagen.

SAMOKs personal faciliterar nätverkandet.
Konferensrum, däck 10

19.45 Egen tid före middagen

20.30 Middag
The Buffet, däck 8

Lapinrinne 2 | 00180 HELSINKI

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



Tisdag 25.1.2022

Obs! Alla måndagenstider ärsvensk lokaltid.

8.00 Frukost
The Buffet, däck 8

9.00 Bockrunda: Lär känna SAMOK!
Vi inleder programmets andra dag med en bockrunda. Under den kommer du att

få veta mer om SAMOKs verksamhet och personer. Bockrunda avrundas i små

grupper och alla som fullföljer checken utlovas ett fantastiskt overallmärke och

det vinnande laget kommer att belönas med Startskottets avslutande ord!

11.00 Paus

11.15 Parallellsessioner 1 enligttemana

Mitkä teemapolut - mitä ne on?
Startskottets parallellprogram består av sju olika teman. Du kan välja ett av

temana och följa det hela dagen eller du kan välja ut enskilda programpunkter

från olika teman för att få ihop en utbildningshelhet som passar dig. Temana i

parallellprogrammet är:
● socialpolitik
● utbildningspolitik
● fördjupad intressebevakning
● handledning och tutorverksamhet
● studentkultur och -evenemang
● Kommunikation och marknadsföring
● som ordförande i studerandekåren
● verksamhetsledare och generalsekreterare
● studerandekårernas anställda

Kolla in de tematiska stigarna här.

Konferensrum, däck 10

12.30 Lunch
The Buffet, däck 8
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13.45 Parallellsessioner 2 enligttemana
Konferensrum, däck 10

15.00 Paus

15.15 Parallellsessioner 3 enligttemana
Konferensrum, däck 10

16.30 Paus, kaffe/te med tilltugg serveras

17.00 Stegstenar till framtiden, belöna laget som vinner omgången och
avslutningsord för Startskottet
Hur kontaktar du SAMOK i fortsättningen och varträffas vi nästa gång?

Ordförande Emmi Lainpelto, SAMOK
Club Mar, däck 8

17:30 Egen tid före middagen

19.30 Middag
The Buffet, däck 8

Onsdag 26.1.2022

Obs! Alla tider är finsk lokaltid.

8.00 Frukost
The Buffet, däck 8

10.10 Båten anländer till Helsingfors och vi beger oss hemåt

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet
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