
INBJUDAN: Påverkatforum 2023
och avslutningsevenemanget för
projektet Likabehandling vid
högskolan
Välkommen till SAMOKs Påverkatforum där du kan lära dig av

experter, nätverka och höra om olika erfarenheter av socialt

inflytande. Evenemanget är öppet för alla studenter som är

intresserade av påverkansarbete. Evenemanget inleds också på

torsdag med det sista seminariet i projektet Likabehandling vid

högskolan. Evenemanget är öppet för alla studenter och

SAMOK-aktörer som är intresserade av lobbying.

Plats
Torsdagen den 30 mars kommer vi att vara i Miltton Networks i Kallio (Haapaniemenkatu 5,

00530 Helsingfors). Fredagen den 31.3. äger evenemanget rum på Metropolia University of

Applied Sciences campus i Myllypuro (Myllypurontie 1, Helsingfors). Ankomstanvisningar finns i

inbjudan nedan.

Pris
Deltagaravgiften för representanter för studentkårer och medlemmar i SAMOKs studentkårer är

50 euro/person och 75 euro/person för intressenter och andra.  I priset ingår programmet,

frukost, kaffe och middag. Luncherna är självförsörjande under båda dagarna. Deltagandet i

slutseminariet för projektet "Likabehandling vid högskolan" är gratis. Om du representerar en

SAMOK-intressentgrupp har du möjlighet att ha en monter vid torsdagens nätverksevenemang

för 100 euro (inklusive en persons deltagande i evenemanget).
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Registrering
Registrera dig via denna länk: https://forms.gle/r1M4wUpTFhWTNLyHA

senast mondagen den 20.3.2023 kl. 16.00. Anmälan är bindande.

Efter anmälningstiden kan du be om lediga platser genom att skicka ett meddelande till Aleksi

Airaksinen, SAMOKs sakkunniga inom kommunikation och tjänster, på aleksi.airaksinen@samok.fi.

Observera dock att vi inte kan garantera garanterat deltagande för sena anmälningar.

Program
Programmet för Påverkatforum finns i bilagan till inbjudan, på SAMOK Drive och på SAMOKs

webbplats.

Torsdagen den 30 mars kommer programmet att innehålla en avslutningsceremoni för projektet

Likabehandling vid högskolan på förmiddagen (vars innehåll kommer att preciseras) och efter

lunch kommer vi att kunna fördjupa oss i frågan om inflytande ur yrkeshögskolestudenternas

synvinkel i form av olika aktuella anföranden. Därefter kommer vi att nätverka och äta middag

tillsammans med vår partner Tehy.

Fredagen den 31 mars får deltagarna först höra om erfarenheter av lobbying och sedan lära sig

om lobbying utifrån sina egna intressen. De parallella sessionerna kommer också att ha en

internationell prägel eftersom en styrelseledamot i SAMOKs paraplyorganisation ESU kommer

att tala om lobbying på europeisk nivå och EU-nivå. Efter lunch har deltagarna möjlighet att

påverka SAMOKs ståndpunkter. Dagen kommer att kulminera i en valpanel som också kommer att

streamas.

Ankomstanvisningar
Torsdagen den 30 mars äger evenemanget rum i Miltton Networks Tori-utrymme

(Haapaniemenkatu 5, 00530 Helsingfors). Milttons hus ligger i Kallio, inom räckhåll från centrum

och Pasila. Du kan ta dig dit med tunnelbanan till Hakaniemi eller Sörnäinen eller med spårvagn 6

och 7 till Haapaniemi hållplats.

Fredagen den 31 mars äger seminariet rum på Metropolia UAS Myllypuro Campus på

Myllypurontie 1 i Helsingfors. Campuset ligger alldeles intill Myllypuro tunnelbanestation och är

lätt att nå från Helsingfors centrum med tunnelbanan i riktning mot Mellunkylä. Restiden med

tunnelbana från Helsingfors centralstation är 16 minuter och från campuset 18 minuter.
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Tillgänglighet
Både Metropolia UAS campus och Miltton House är tillgängliga. Campus Metropolia uppfyller de

senaste byggnadsbestämmelserna, som tar hänsyn till tillgängligheten.

Om du har ett aktivitets- eller rörelsehinder ska du meddela oss detta på anmälningsformuläret så

att vi kan vidta åtgärder för att tillgodose dina behov.

Boende
Om du behöver boende under evenemanget erbjuder Omena Hotels rum till fast pris för företag

och föreningar på sina hotell. För att utnyttja detta erbjudande måste du registrera dig via

Omenas webbplats. Rummen kan bokas så länge de är tillgängliga på hotellet.

Reseersättningar
SAMOK ersätter högst fem (5) representanter för studerandekåren för det lägsta möjliga priset

för tåg- eller busstransport tur och retur. Från ersättningen avdras 30 euro i

självriskandel/deltagare.

Om tåg- eller busstransporten tar mer än 5 timmar i en riktning kan man också ta flyget till

evenemanget. I så fall ersätter SAMOK högst fem (5) representanter för studerandekåren för det

lägsta möjliga priset för flygresor tur och retur upp till 200 euro. Från ersättningen avdras 30 euro

i självriskandel/deltagare.

Om man reser med egen bil ersätter SAMOK studerandekåren för hälften av den

kilometerersättning som Skatteförvaltningen fastställt. I bilen ska då åka minst tre personer som

deltar i evenemanget. Från kilometerersättningen avdras 30 euro i självriskandel/deltagare.

Taxiresor ersätts inte.

Den resa som ersätts ska göras med beaktande av helheten och den kortaste och snabbaste

rutten omedelbart före och efter evenemanget. Reseräkningen ska skickas inom en månad från

det att evenemanget avslutades till adressen vellu.taskila@samok.fi.

Avbokningspolicy
Deltagandet kan avbrytas med ett läkarintyg, i så fall återbetalas deltagaravgiften. Läkarintyget

ska lämnas in till Aleksi Airaksinen, SAMOKs sakkunniga inom kommunikation och tjänster, på

aleksi.airaksinen@samok.fi senast sju (7) dagar efter programmets slutdatum. I annat fall

återbetalas inte deltagaravgiften.
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Andra villkor
Deltagaren förbinder sig att följa SAMOKs uppförandekod. SAMOK har rätt att använda

fotografier som tagits vid evenemanget i sin kommunikation. Om du inte vill att foton som tagits

av dig ska användas kan du meddela evenemangets fotograf på anmälningsblanketten eller på

plats.

Försäkring
Alla deltagare har en olycksfalls- och reseförsäkring för SAMOKs räkning. Om du eller någon

annan representant för din organisation råkar ut för en olycka ska du omedelbart kontakta

SAMOKs administrativa specialist Vellu Taskila. 044 238 5384 / vellu.taskila@samok.fi.

Mer information om evenemanget
Sakkunniga inom kommunikation och tjänster

Aleksi Airaksinen

aleksi.airaksinen@samok.fi

puh. 044 051 9521

Lapinrinne 2 | 00180 HELSINKI

www.samok.fi | Företagsnummer: 1056678-8

https://samok.fi/wp-content/uploads/2023/01/samok-code-of-conduct-sv-_-1.pdf

