
 

 

 

Kutsu henkilöstöpäiville 
 

 

Henkilöstöpäivät ovat kaksipäiväinen opiskelijakuntien 

henkilöstön koulutus- ja verkostoitumistapahtuma. Syksyn 2019 

henkilöstöpäivät järjestetään Vantaan Tikkurilassa torstaista 

perjantaihin 21.-22.11.2019. Tervetuloa mukaan! 

 

Paikka 

Tämänkertaiset henkilöstöpäivät järjestetään Laurea ammattikorkeakoulun tiloissa (osoitteessa 

Ratatie 22, 01300 Vantaa). Tilat sijaitsevat aivan Tikkurilan juna-aseman läheisyydessä. Useat 

Helsinkiin saapuvat junat pysähtyvät Tikkurilassa, ja Helsingin kautta tulevat pääsevät 

Tikkurilaan useilla lähijunilla nopeasti. Lähijunien aikataulut voi tarkistaa täältä. Huomioithan, 

että Helsinki–Tikkurila -välin kulkeminen edellyttää voimassa olevaa  ABC-vyöhykelippua. Lipun 

voi ostaa HSL-mobiilisovelluksella tai lippuautomaatista. 

 

Ohjelma  

Löydät tapahtuman ohjelman liitteenä samasta sähköpostista, jossa tämä kutsu oli. Lisäksi se on 

tallennettu SAMOKin Drive-kansioon.  
 

Hinta  

Kahden päivän osallistuminen 80 euroa. Hinta sisältää molempien päivien ohjelman, 

kahvitarjoilut aamulla ja iltapäivällä, lounaat ja torstain  illallisen.  

 

Yhden päivän osallistuminen 40 euroa. Hinta sisältää yhden päivän ohjelman, kahvitarjoilut, 

lounaan ja torstain illallisen. (Mikäli osallistut vain perjantain koulutusosuuteen, mutta olet 

Helsingissä jo torstai-iltana, voit osallistua illalliselle.) 

 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa https://forms.gle/dBcgT4e6iJ3XGYLe7 viimeistään keskiviikkona 
13.11.2019. 
 

Majoittuminen  

Mikäli tarvitset majoitusta tapahtuman aikana, SAMOK on varannut käyttöönne rajatun määrän 

huoneita Original Sokos Hotel Vantaa Tikkurilasta. Huoneet ovat kahden hengen huoneita, ja 

yhden huoneen hinta on 230e (sisältää aamiaisen). Hinta yöpymiselle  kahden hengen huoneessa 
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on siis 115 euroa / henkilö. Ilmoitattehan ilmoittautumislomakkeella, mikäli olette kiinnostuneita 

tästä majoituksesta. 

 

Myös Omena Hotels  tarjoaa yritysten ja yhdistysten käyttöön kiinteähintaisia huoneita 

hotelleistaan. Tarjouksen käyttö edellyttää rekisteröitymistä Omenan sivujen kautta. Huoneita 

voi varata niin kauan, kuin niitä on hotellissa vapaana. Majoitusta voi etsiä myös Helsingin ja 

Vantaan alueelta Airbnb-palvelun kautta.  

 

Johtuen Slush-tapahtumasta  monet hotellit ja majoitukset ovat henkilöstöpäivien aikaan 

täydempiä ja hintavampia kuin yleensä. Suosittelemmekin varaamaan majoituksen 

mahdollisimman nopeasti tai hyödyntämään SAMOKin varaamia hotellihuoneita. 

 

Esteettömyys 

Kaikkiin kampuksen tiloihin on esteetön pääsy. Kiinteistössä on hissi. 

 

Matkakorvaukset 

SAMOK korvaa enintään kahdelle (2) opiskelijakunnan edustajalle halvimman mahdollisen 

edestakaisen juna- tai linja-automatkan hinnan. Korvauksesta vähennetään 30 euron 

omavastuuosuus/osallistuja.  

 

Jos juna- tai linja-automatka kestää yhteen suuntaan yli 5 tuntia, tapahtumaan voi matkustaa 

myös lentokoneella. Tällöin SAMOK korvaa  kahdelle (2) opiskelijakunnan edustajalle halvimman 

mahdollisen edestakaisen lentomatkan hinnan 200 euroon saakka. Korvauksesta vähennetään 

30 euron omavastuuosuus/osallistuja.  

 

Omalla autolla matkustettaessa SAMOK korvaa opiskelijakunnalle puolet verohallinnon 

määrittelemästä kilometrikorvauksesta. Autossa on tällöin oltava vähintään kolme henkilöä, 

jotka osallistuvat tapahtumaan. Kilometrikorvauksesta vähennetään 30 euron 

omavastuuosuus/osallistuja. Taksimatkoja ei korvata.  

 

Korvattava matka on tehtävä kokonaisuus huomioiden lyhyintä ja nopeinta reittiä välittömästi 

ennen ja jälkeen tapahtuman. Matkalasku tulee kuukauden sisällä tapahtuman päättymisestä 

osoitteseen vellu.taskila@samok.fi tai postitse osoitteeseen Vellu Taskila/Suomen 

opiskelijakuntien liitto - SAMOK, Lapinrinne 2, 00180 Helsinki. 

 

Peruutusehdot  

Osallistumisen voi perua lääkärintodistuksella, jolloin palautamme osallistumismaksun. 

Lääkärintodistus tulee toimittaa SAMOKin koulutus- ja tapahtumakoordinaattori Jenna 

Kiiskiselle (jenna.kiiskinen@samok.fi) viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluttua ohjelman 

päättymispäivästä. Muussa tapauksessa osallistumismaksua ei palauteta. 

 

 

 

Lapinrinne 2 | 00180 HELSINKI 

www.samok.fi | Y-tunnus: 1056678-8 

https://www.omenahotels.com/fi/yrityksille/
https://www.airbnb.fi/
mailto:vellu.taskila@samok.fi


 

 

 

 
 
Muut ehdot  

Osallistuja sitoutuu noudattamaan SAMOKin Code of Conductia. 

 

Vakuutus  

Kaikki tapahtumaan osallistuvat on vakuutettu SAMOKin puolesta tapaturma- ja 

matkavakuutuksella.  

 

Lisätietoja antaa 

Koulutus- ja tapahtumakoordinaattori Jenna Kiiskinen 

jenna.kiiskinen@samok.fi 

tel. 050 389 1010 
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