
KUTSU: AMK-opiskelijoiden
vaikuttajafoorumi 2023 ja
Yhdenvertaisuutta korkeakouluihin
-hankkeen päätösseminaari
Tervetuloa Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKin

AMK-opiskelijoiden Vaikuttajafoorumiin kouluttautumaan

vaikuttamistyön asiantuntijoiden opastuksella, verkostoitumaan ja

kuulemaan erilaisia kokemuksia yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Tapahtuma on avoin kaikille vaikuttamisesta kiinnostuneille

AMK-opiskelijoille. Tapahtuman aluksi torstain pääsemme kuulemaan

myös Yhdenvertaisuutta korkeakouluihin -hankkeen

päätösseminaaria. Tapahtuma on suunnattu kaikille vaikuttamisesta

kiinnostuneille AMK-opiskelijoille ja SAMOKin sidosryhmille.

Tapahtumapaikka
Torstaina 30.3. olemme Miltton Networksin tiloissa Kalliossa (Haapaniemenkatu 5, 00530

Helsinki). Perjantaina 31.3. tapahtuman Metropolia Ammattikorkeakoulun kampuksella

Myllypurossa (Myllypurontie 1, Helsinki). Saapumisohjeet löydät alempaa kutsusta.

Hinta
Osallistumismaksu opiskelijakunnan edustajille ja SAMOKin jäsenopiskelijakuntien jäsenille on 50

euroa/henkilö ja sidosryhmille ja muille 75 euroa/henkilö.  Hinta sisältää ohjelman, aamupalat,

kahvitukset ja illallisen. Lounaat ovat molempina päivinä omakustanteiset. Pelkkään

Yhdenvertaisuutta korkeakouluihin -hankkeen päätösseminaariin osallistuminen on maksutonta.
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Mikäli edustat SAMOKin sidosryhmää, on sinulla mahdollisuus pitää ständiä torstain

Verkostoitumisapprossa hintaan 100 euroa (sis. yhden henkilön osallistuminen tapahtumaan).

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta: https://forms.gle/r1M4wUpTFhWTNLyHA

viimeistään maanantaina 20.3.2023 klo 16.00. Ilmoittautuminen on sitova.

Ilmoittautumisajan päätyttyä voit kysyä vapaita paikkoja laittamalla viestin SAMOKin viestinnän ja

palvelutoiminnan asiantuntija Aleksi Airaksiselle osoitteeseen aleksi.airaksinen@samok.fi.

Huomaathan kuitenkin, että emme pysty takaamaan varmaa osallistumista myöhässä

ilmoittautuville.

Ohjelma
Vaikuttajafoorumin ohjelman löydät kutsusähköpostin liitteestä, SAMOK Drivesta sekä SAMOKin

nettisivuilta.

Torstain 30.3. ohjelmassa on luvassa aamupäivällä Yhdenvertaisuutta korkeakouluihin -hankkeen

päätöstilaisuus (tämän sisältö tarkentuu) ja lounaan jälkeen pääsemme syventymään

vaikuttamiseen AMK-opiskelijoiden näkökulmasta  erilaisten ajankohtaisten puheenvuorojen

muodossa. Tämän jälkeen pääsemme verkostoitumaan ja nauttimaan illallista yhdessä tapahtuman

yhteistyökumppani Tehyn kanssa.

Perjantaina 31.3. osallistujat pääsevät ensin kuulemaan kokemuksia vaikuttamisesta, tämän

jälkeen oppimaan vaikuttamisesta omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Rinnakkaisosioihin

saamme myös kansainvälistä vaikutusta, kun SAMOKin kattoliitto ESU:n hallituksen jäsen tulee

kertomaan vaikuttamisesta Euroopan ja EU:n tasolla. Lounaan jälkeen osallistujat pääsevät

vaikuttamaan SAMOKin kantoihin. Päivän huipentaa vaalipaneeli, joka myös streamataan.

Saapumisohjeet
Torstaina 30.3. tapahtumapaikkana toimii Miltton Networksin Tori tila (Haapaniemenkatu 5,

00530 Helsinki). Miltton house sijaitsee Kalliossa hyvien kulkuyhteyksien päässä keskustasta ja

Pasilasta. Perille pääsee metrolla Hakaniemeen tai Sörnäisiin tai raitiovaunuilla 6 ja 7

Haapaniemen pysäkille

Perjantaina 31.3. seminaarin tapahtumapaikkana toimii Metropolia Ammattikorkeakoulun

Myllypuron  kampus osoitteessa Myllypurontie 1, Helsinki. Kampus sijaitsee aivan Myllypuron

metroaseman vieressä ja Helsingin keskustasta pääsee paikalle helposti Mellunkylän suuntaan

menevällä metrolla. Matka-aika metrolla Helsingin päärautatieasemalta on 16 min ja Kampista 18

min.
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Esteettömyys
Sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun kampus että Miltton House ovat esteettömiä.

Metropolian kampuksella on noudatettu viimeisimpiä rakennusmääräyksiä, joissa esteettömyys

on huomioitu.

Mikäli sinulla on toiminta- tai liikuntarajoite, pyydämme kertomaan siitä tapahtuman

ilmoittautumislomakkeella, niin voimme varmistaa tarpeitasi vastaavat järjestelyt tapahtumaan.

Majoittuminen
Mikäli tarvitset majoitusta tapahtuman aikana, 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.

Matkakorvaukset
SAMOK korvaa enintään viidelle (5) 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  viidelle (5) 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 toimittaa kuukauden sisällä tapahtuman

päättymisestä SAMOKin hallinnon asiantuntijalle Vellu Taskilalle osoitteeseen

vellu.taskila@samok.fi.

Peruutusehdot
Osallistumisen voi perua lääkärintodistuksella, jolloin palautamme osallistumismaksun.

Lääkärintodistus tulee toimittaa SAMOKin viestinnän ja palvelutoiminnan asiantuntija Aleksi

Airaksiselle osoitteeseen aleksi.airaksinen@samok.fi viimeistään seitsemän (7) vuorokauden

kuluttua ohjelman päättymispäivästä. Muussa tapauksessa osallistumismaksua ei palauteta.
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Muut ehdot
Osallistuja sitoutuu noudattamaan SAMOKin Code of Conductia.  SAMOKilla on oikeus käyttää

tapahtumassa otettuja valokuvia viestinnässään. Mikäli et halua, että sinusta mahdollisesti

otettuja kuvia käytetään, voit ilmoittaa siitä ilmoittautumislomakkeella tai paikan päällä

tapahtuman valokuvaajalle.

Vakuutus
Kaikki tapahtumaan osallistuvat on vakuutettu SAMOKin puolesta tapaturma- ja

matkavakuutuksella. Mikäli sinulle tai toiselle organisaatiosi edustajalle sattuu tapaturma, ota

välittömästi yhteys SAMOKin hallinnon asiantuntija Vellu Taskilaan: puh. 044 238 5384 /

vellu.taskila@samok.fi.

Lisätiedot tapahtumasta
Viestinnän ja palvelutoiminnan asiantuntija

Aleksi Airaksinen

aleksi.airaksinen@samok.fi

puh. 044 051 9521
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https://samok.fi/wp-content/uploads/2019/09/samok-code-of-conduct.pdf

