AMK-opiskelijoiden
vaikuttajafoorumi 2020
Ohjelma
Torstai 12.3.2020
Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampus (Myllypurontie 1, Helsinki)

10:00

Kahvia tarjolla

10.30

Vaikuttajafoorumin avaus
SAMOKin puheenjohtaja Anna Laurila – mikä on vaikuttajafoorumi?

10.45

Pääyhteistyökumppanin tervehdys

11.00

Polku 1: YTHS-vaikuttaminen
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö laajenee, ja sen myötä opiskelijakuntien
toimijoiden tulee olla valmiina edustus- ja vaikuttamistyöhön YTHS:ssä. Tämän
koulutuksen tavoitteena on tuoda opiskelijakunnille tietoa ja valmiuksia paikallisen
tason YTHS-vaikuttamisesta. Osiossa käsitellään muun muassa sitä, mitä
vaikuttamistyöllä voi saada aikaan, mikä on opiskelijakuntien rooli ja miksi
opiskelijaedustajia tarvitaan YTHS:ssa.
Koulutukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.
Kouluttaja Lauri Jurvanen, sosiaalipoliittinen asiantuntija/AYY

Polku 2: Esiintymiskoulutus
Miten pukea oma ajatus sanoiksi muiden ihmisten edessä? Miten uskaltautua
avaamaan suu, kun ääni värisee ja jännittää? Miten muodostaa vakuuttava
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argumentti? Tässä koulutuksessa harjoitellaan puhujille tärkeitä taitoja, joita
jokainen, etenkin vaikuttamistyötä tekevä, tarvitsee jossain vaiheessa elämäänsä.
Kouluttaja Piia Kuosmanen
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/piiakuosmanen/

12:30

Lounas Metropolian ravintolassa

13:30

Polku 1: Keskustelua kuntavaikuttamisesta
Missä ja milloin vaikuttaminen tapahtuu? Miten saada päättäjät kuulemaan oma asia?
Eri vaikuttajat keskustelevat SAMOKin vetämässä keskustelupaneelissa paikallisen tason
vaikuttamisesta, lobbauksesta ja omista vaikuttamiskokemuksistaan.
Panelistit tarkentuvat myöhemmin.
Koulutukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Polku 2: Kirjallisen vaikuttamisen koulutus
Koulutuksessa käsitellään kirjallista vaikuttajaviestintää, ja sen merkitystä
vaikuttajatyössä. Pääpainona on blogikirjoittaminen ja twiittaus. Osallistujat kuulevat
asiantuntijan vinkkejä näiden tekstien luomiseen, ja pääsevät tekemään myös lyhyet
käytännön harjoitukset aiheesta.
Kouluttaja Kirsi Suominen / STTK
14:30

Tauko, tarjolla kahvia

14.45

2. rinnakkaisohjelmat jatkuvat

15:30

Tauko

15.45

Päivän yhteinen lopetus auditoriossa

16.00

Ohjelma loppuu – majoittumistauko

19:00

Afterit @ Zetor
Koulutuspäivän jälkeen tapaamme rennoilla aftereilla ravintola Zetorissa, jossa on
mahdollista tutustua muiden opiskelijakuntien ja SAMOKin porukkaan. Illan aikana
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tapahtuman pääyhteistyökumppani STTK esittäytyy ja järjestää pientä kivaa ohjelmaa
osallistujille.
Ravintola Zetor sijaitsee aivan rautatientorin läheisyydessä Kaivopihalla
(Mannerheimintie 3-5, Helsinki). Ravintolasta on mahdollista tilata omakustanteisesti
juotavaa tai pientä syötävää.

Perjantai 13.3.2019
Paikka: Maijansali, keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4, Helsinki)

9:00

SAMOKin avauspuheenvuoro

9:15

Pääyhteistyökumppanin puheenvuoro

9:45

Vaikuttamisprosessi: Case Tahdon2013
Mitä kaikkea liittyy hankkeen läpi lobbaamiseen? Milla Halme käsittelee
puheenvuorossa kokemuksiaan tasa-arvoiseen avioliittolakiin johtaneen
Tahdon2013-kampanjan lobbauksesta, ja pohtii näkökulmia opiskelijakuntatason
vaikuttamistyöhön.
Milla Halme, Plan Suomi
Milla on toiminut Tahdon2013-hankkeen poliittisena koordinaattorina

10:30

Katsaus politiikan ajankohtaisuuksiin
Mitä politiikassa tapahtuu tällä hetkellä, ja miten se koskettaa
korkeakouluopiskelijoita? SAMOKin ja SYLin asiantuntijat tarjoavat ajankohtaisen
katsauksen valtakunnallisiin korkeakoulupoliittisiin kysymyksiin.

11:30

Lounastauko
Keskustakirjasto Oodi sijaitsee lyhyen kävelymatkan päässä lukuisista ravintoloista
ja lounaspaikoista Helsingin keskustassa. Hyviä lounaspaikkoja löytyy esimerkiksi
Kampista tai Citycenterista. Oodin vieressä sijaitsevasta Musiikkitalosta
(Mannerheimintie 13A) saa opiskelijalounaan hintaan 2,60 voimassaolevalla
opiskelijakortilla. Perjantain lounas on omakustanteinen.
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13:00

Nuoren vaikuttajan puheenvuoro: Alviina Alametsä

13:30

Verkostoitumisappro
Tämä verkostoitumistilaisuus on avoin kaikille ja siihen toivotaan osallistuvan
erityisesti SAMOKin sidosryhmiä, poliittisia järjestöjä sekä opiskelijakuntien
toimijoita.
SAMOK laatii tilaisuutta varten kaikille osallistujille appropassit, joiden avulla eri
toimijoiden luona on helpompi suunnistaa. Passissa on myös mainittu, mikäli toimija
tarjoaa jotakin erityistä ohjelmaa appron aikana.

14:30

SAMOKin lopetussanat

14:45

Verkostoitumistilaisuus jatkuu vapaasti.
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