M/S SOSTE ohjelmahaku
Kutsumme sinut mukaan
rakentamaan M/S SOSTEn
ohjelmaa! Haemme
tuoreita ja mielenkiintoisia
puheenvuoroja, luentoja,
työpajoja, ideoita tai jotain
muuta risteilyohjelman
toteuttamiseksi. Hae mukaan
ohjelmaan 11.1.–12.2.2016
välisenä aikana.

Haluaisitko sinä tai organisaatiosi esitellä osaamistanne tai
vaikka projektinne tuloksia M/S SOSTElla? Onko teillä tarvetta
verkostonne tapaamiselle tai työkokoukselle muun ohjelman
lisäksi? Haluaisitko pitää työpajan tai tietoiskun sosiaali- ja
terveysalan asiantuntijoille, johtajille ja päättäjille? Tuo oma
makupalasi tarjottimelle!
Tee meille ehdotus ohjelmahakulomakkeella 12.2. mennessä.
Hakeminen onnistuu osoitteessa www.mssoste.fi
Miksi kannattaa ehdottaa ohjelmaa M/S SOSTElle?
• esittele taustayhteisösi palveluita, toimintamalleja,
tuloksia ja projekteja
• jaa omaa osaamistasi ja asiantuntijuuttasi,
kouluta ja sparraa!
• tee organisaatiotasi tunnetuksi
• luo uusia suhteita ja vahvista olemassa olevia verkostoja
Mitä tarjoamme?
• olet osa tuotantotiimiä ja vaikuttamassa siihen,
mistä järjestöissä keskustellaan
• saat pääsyn M/S SOSTEn backstagelle, jossa tapaat muita
esiintyjiä ja pääset nauttimaan virvokkeita ja välipalaa
• vip-check in satamassa
• alennus tapahtuman pääsymaksusta
(–50 % 1 hlö, mahdollinen työpari –25 %)
• jos varaat näyttelypisteen tai viestintäpaketin,
saat 15 % alennuksen.

Mitä edellytämme?
• jos ehdotuksenne valitaan osaksi ohjelmaa,
sitoudut sen toteuttamiseen ja olet valmis
esiintymään kanssasi sovittuna ajankohtana.
• osallistut koko tapahtumaan ti 4.10.2016 klo 16.30 –
ke 5.10.2016 klo 16.00 välisen ajan.
• viestit tapahtumasta omilla verkkosivuillasi ja
omille sidosryhmillesi
• sitoudut ostamaan pääsylipun koulutustapahtumaan
alennuskoodilla (normaalihinta 170–495 euroa/henkilö
hyttiluokasta riippuen).
Ehdotukset käsitellään helmikuun aikana ja otamme
yhteyttä maaliskuun alussa. Valinnat tekee M/S SOSTE
-tapahtuman ohjausryhmä.
Valintojen perusteet
Arvostamme sisällön houkuttelevuutta, uutuusarvoa,
ajankohtaisuutta, kiinnostavuutta, oivaltavuutta, uusia
tulokulmia, luovuutta ja kekseliäisyyttä. Toivomme yleisöä
osallistavia sessiokokonaisuuksia, joissa keskustellaan,
työstetään yhteistä teemaa.
Lisätietoja ohjelmahausta ja tapahtumasta
Jussi Perämäki, tapahtumatuottaja, puh. 044 722 2313
ohjelmahaku ja tapahtuma
Kiril Häyrinen, vs. järjestöpäällikkö, puh. 040 051 6163
järjestötoiminnan kehittäminen

Mitä sinä haluaisit lisätä M/S SOSTE -ohjelmakattaukseen?
Huom! Ehdotuksen tekeminen ei sido vielä mihinkään!
M/S SOSTE Koulutus- ja verkostoitumisristeily, joka on suunnattu sosiaalija terveysjärjestöille sekä yhteistyökumppaneille: niin järjestöille, julkiselle
sektorille kuin yksityisille toimijoille. M/S SOSTE 2016 järjestetään 4.–5.10.2016.
Lue lisää tapahtumasta osoitteesta www.mssoste.fi

Saat lisätietoja
ohjelmahausta
myös QR:n kautta!

