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“Viihtykää ja verkostoitukaa 
Porin AMK-päivillä!“

SAMKin rehtori, toimitusjohtaja Juha Kämäri



Vuoden 2018 ammattikorkeakoulupäivien teemana on Future Learning, jota lähestytään 
päivien aikana eri näkökulmista mielenkiintoisissa puheenvuoroissa ja työpajoissa. Toivotam-
me kaikki ammattikorkeakoulusektorilla toimivat ja tulevaisuuden osaamisesta kiinnostuneet 
tervetulleiksi ammattikorkeakoulupäiville SAMKiin Porin uudelle kampukselle.

AMK-päivillä aiheina ovat mm. Ihmismieli, aivot ja oppiminen, Mitä valmistuvalta opis-
kelijalta odotetaan?, Tekoäly oppimisessa ja Johtaminen palveluna – Miten tule-
vaisuudessa johdetaan. Kuulemme tietysti myös ammattikorkeakoulukentän uusimmista 
tuulista.

Samaan viikkoon AMK-päivien kanssa ajoittuu SAMKin, Arenen ja UASnet-verkoston järjes-
tämä Future Learning & Innovation in Universities of Applied Sciences -konferenssi, joka on 
eurooppalaisten ammattikorkeakoulujen edustajien verkostotapaaminen.

“AMK-päivillä katsomme yhdessä 
tulevaisuuteen, jota työllämme 
rakennamme joka päivä.“
Arene ry:n toiminnanjohtaja Petri Lempinen

“Viihtykää ja verkostoitukaa 
Porin AMK-päivillä!“

SAMKin rehtori, toimitusjohtaja Juha Kämäri

Tervetuloa AMK-päiville Poriin!



Keskiviikko 16.5.2018
9.00  Ilmoittautuminen ja aamukahvit Atriumilla

10.15–10.45 Tervetuloa AMK-päiville Poriin!
 Juha Kämäri, rehtori, toimitusjohtaja, SAMK
 Porilaista ”rakkautta” ilmassa, Angelika Meusel ja Kai Tanner, 
 Rakastajat-teatteri

10.45–11.15  Ajankohtaista korkeakoulupolitiikasta
 Sanni Grahn-Laasonen, opetusministeri

11.15–11.45 Johtaminen palveluna – Miten tulevaisuudessa johdetaan
 Mikko Kuitunen, toimitusjohtaja, Vincit Oy

11.45–13.00 Lounas ravintola Skenessä

13.00–14.00 Paneeli: Mitä valmistuvalta opiskelijalta odotetaan?
 Paneelin vetäjä: Jussi-Pekka Rantanen, toimittaja, tuottaja, Yle   
 Uutiset

• Paula Asikainen, hallintoylihoitaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri
• Antti Palola, puheenjohtaja, STTK
• Veli-Matti Paulasaari, yrittäjä, Satakunnan vuoden yrittäjä 2017
• Sari Valonen, henkilöstöpäällikkö, Cimcorp Oy

14.00–14.15  Palkintojen jako (Suomen Yrittäjät, TKI-verkosto,  Erityisalojen   
 Toimihenkilöliitto ERTO ry.)

14.15–15.00 Iltapäiväkahvi

15.00–16.00 Rinnakkaissessiot
1.  Insinöörikoulutus tuotannollisessa ympäristössä, Case    

 Automaatio ja robotiikka Kirjasto
  Petteri Pulkkinen, johtaja, teknologia-osaamisalue, SAMK

2.  Itsensä johtaminen ja kehittäminen C213 
  Marko Mikkola, erityisasiantuntija, SAMK

3.  OSAAMINEN NYT! Työn opinnollistaminen osana työn ja   
 opintojen luontevaa integraatiota korkeakoulussa C214

  Kimmo Mäki, yliopettaja, Haaga-Helia ja Hannu Kotila, yliopettaja,  
  Haaga-Helia

4.  Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudet tuulet Agora-sali
  Marko Borodavkin, projektipäällikkö, Metropolia

5.  Kummalliset kumppanit maailmalla – Mitä vietävää meillä   
 on? C211

  Lauri Tuomi, ohjelmajohtaja, Education Finland, Opetushallitus

19.00–23.00  Iltajuhla SAMK Atriumilla



Torstai 17.5.2018 
8.30 Take away -kahvit Agora-salissa

9.00–10.00 Rinnakkaissessiot
1.  Pelillistäminen Agora-sali

  Kristian Kiili, akatemiatutkia, TTY
2.  Opiskelijoiden unelmia oppimisympäristöistä Kirjasto

  Opiskelijavetoinen rinnakkaissessio, Akava ja STTK järjestäjinä
3.  Miksi opiskelisin englanniksi Suomessa? Englanninkieliset   

 tutkinnot, haasteet ja mahdollisuudet Suomen näkökulmasta   
 C213

  Ari-Pekka Kainu, kansainvälisten asioiden päällikkö, SAMK
4.  Katsaus ammattikorkeakoulujen avoimeen tki-toimintaan C214

  Seliina Päällysaho, tutkimuspäällikkö, SeAMK ja Jaana Latvanen,  
  informaatikko, SeAMK

5.  Ammattikorkeakoulujen yhteistä e-opintotarjontaa rakentamassa   
 C211

  Useita esittäjiä, moderaattori Paula Tyrväinen, projektipäällikkö,   
  eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi 
 
10.15 –10.45 Tekoäly oppimisessa
 Harri Ketamo, hallituksen puheenjohtaja, HeadAI

10.45–11.15 Tauko, take away -kahvit Agora-salissa
 
11.15–12.00 Paneeli: Korkeakoulujen ohjaus ja rahoitus, Korkeakoulu visio   
 ja tiekartta 2030
 Paneelin vetäjä: Juha Kämäri, rehtori, toimitusjohtaja, SAMK

• Sture Fjäder, puheenjohtaja, Akava
• Marko Grönlund, puheenjohtaja, SAMOK ry
• Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö, Opetus- ja kulttuuriministeriö
• Riitta Maijala, ylijohtaja, Suomen Akatemia
• Tapio Varmola, puheenjohtaja, Arene ry

    
12.00–12.45 Ihmismieli, aivot ja oppiminen
 Tutkija Katri Saarikivi, Helsingin yliopisto
 
12.45–13.00 Seuraavien AMK-päivien järjestäjä esittäytyy   
   
13.00–13.15  AMK-päivien yhteenveto, kiitokset ja hyvää kotimatkaa!
 Toiminnanjohtaja Petri Lempinen, Arene ry
      
13.15–14.00  Lounas ja kahvit ravintola Skenessä

Kaikki ohjelma järjestetään molempina päivinä Agora-salissa rinnakkaissessioita lukuunottamatta. 
Mahdollisista muutoksista ohjelmaan informoidaan päivien aikana.  



Suurin osa hotelleista sijaitsee kaupungin ytimessä, kuten myös tapahtumapaikkana oleva 
SAMKin Porin kampus. SAMKin ja keskustan välisen City-linjan aikataulut ovat saatavissa 
infopisteestä. City-linjan bussi lähtee pysäkeiltä 15 minuutin välein.

Iltajuhlien kuljetuksista saa lisätietoja osoitteesta samk.fi/amkpaivat tai infopisteiltä. 



Anneli Kiuru
Johdon assistentti,
AMK-päivien koordinaattori
p. 044 710 3220

Taru Hyrkäs
Tapahtuman opiskelijaryhmän 
projektipäällikkö

Inna Saarinen
Viestintä- ja markkinointi- 
suunnittelija, tiimivastaava, 
AMK-päivien viestintä
p. 044 710 3052

Infopisteet
Infopisteet palvelevat Atriumilla päivien aikana. Infopisteestä voit tiedustella kaikkia AMK-
päiviin, hotellien sijaintiin tai matkustamiseen liittyviä asioita. 

Tuotantotiimi

AMK-päivien juontajat

Jussi-Pekka Rantanen 
Toimittaja, tuottaja, 
Yle Uutiset

Tapahtuman juontaja 16.5.

Tuomas Saarnilahti  
opiskelija, 
opiskelijakunta 
SAMMAKKOn 
hallituksen 
puheenjohtaja

Tapahtuman juontaja 17.5.

Aino Mustalahti 
opiskelija,
opiskelijakunta 
SAMMAKKOn 
hallituksen
varapuheenjohtaja

Tapahtuman juontaja 17.5.

Ota tarvittaessa yhteyttä!



AMK-päivien info

Wifi
SAMKin ”SAMK GUEST” -verkko toimii AMK-päivillä/UASnetin aikana: 
- valitaan SAMK GUEST langaton verkko 
- odotetaan automaattista www-sivun aukeamista (Captive portal)
- käyttäjätunnus: ”amk”
- salasana: ”paivat”

Sosiaalinen media
AMK-päivät ovat aktiivisesti mukana somessa (Facebook, Twitter ja Instagram) ennen 
tapahtumaa, sen aikana ja jälkeen.

Twiittaa: @AMKpäivät
Lisää materiaalia: #AMKpäivät

Kuljetukset
AMK-päivien aikaisista kuljetuksista infotaan päivien aikana ja tapahtuman nettisivuilla.

Näytteilleasettajat
Näytteilleasettajina päivillä ovat Akava, CSC, eAMK, SFSedu, STTK ja Tuudo. 
Näytteilleasettajien pisteet sijaitsevat Atriumilla.

Tutustumiset
Päivien aikana voit tutustua myös seuraaviin:

Sosiaali- ja terveysalan palvelukeskus Soteekki, tila B101 (kirjaston takana), 
avoinna ke 9–16 ja to 9–14

Tekniikan laboratoriot, tila B160, avoinna ke 8.30–16.30 ja to 8.30–15.00.

Ensiapupiste
Ensiapupiste sijaitsee palvelukeskus Soteekissa (tila B101, kirjaston takana).



Parhaat palkitaan kilpailuissa
Osana AMK-päivien ohjelmaa on erilaisten kilpailujen parhaimmiston palkitseminen.

Ammattikorkeakoulujen Kärjet
Kärjet-kilpailu on vuosittain järjestettävä ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja 
innovaatiohankkeiden kilpailu, jossa valitaan parhaimmat kehittämishankkeet. Tänä vuonna 
kilpailuun on osallistuttu videolla, jossa esitellään ammattikorkeakoulun hankkeen tuloksia, 
hyötyjä ja tulevaisuusnäkökulmaa, erityisesti opiskelijoiden osalta. 

Jokainen ammattikorkeakoulu on voinut osallistua kilpailuun yhdellä ehdotuksella. Kilpailun 
järjestää vuosittain ammattikorkeakoulujen TKI-johdon verkosto. #kärjet2018  #karjet2018

Suomen Yrittäjät -yrittäjyysopetuskilpailu
Suomen Yrittäjät ja Arene järjestävät vuotuisen ammattikorkeakoulujen yrittäjyysopetus-
kilpailun. Vuoden 2018 kilpailun teemana on ollut ”Yrittäjyyttä ilman rajoja”. Kilpailutöiden 
tavoitteena on ollut tuoda esiin vaikuttavia yrittäjyysopetuksen malleja kansainvälisellä 
twistillä. Mallilla voidaan esimerkiksi ratkoa globaaleja haasteita, edistää maahanmuuttaja-
taustaisten opiskelijoiden yrittäjyyttä tai vauhdittaa korkeakoululähtöisten yritysten kansain-
välistymistä tai tehdä yhteistyötä yli valtiorajojen. 

Yrittäjyysopetus on parhaimmillaan innostavaa, luovaa, toiminnallista ja yhdessä tekemis-
tä – kuten yrittäjyyskin. Nämä arvot toimivat myös kilpailun arviointikriteereinä. Palkittavan 
mallin valitsee kilpailuraati, jossa ovat edustettuina Arene, Suomen Yrittäjät, SAMOK ry ja 
SAMK.

ERTO-stipendi parhaalle työelämän kehittämistyölle
Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry tukee ammattikorkeakoulujen tavoitetta tiivistää 
työelämän ja koulutuksen vuorovaikutusta ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden työelämään 
liittyvää kehittämistyötä jakamalla vuosittain stipendit. Stipendit myönnetään parhaimmalle 
AMK-tutkinnon opintoihin sisältyvälle opiskelijan tai opiskelijaryhmän toteuttamalle työelä-
män kehittämishankkeelle. 

Stipendin yhteistyökumppaneita ovat Arenen verkosto sekä vuosittaiset AMK-päivät eli 
vuonna 2018 Satakunnan ammattikorkeakoulu. Arviointiryhmä koostuu Arenen, ERTOn, 
SAMOKin ja SAMKin nimeämistä edustajista. 



Teollisuuskorkeakoulu SAMK
SAMK profiloituu teollisuuskorkeakouluksi painottaen uudistumista, vientiosaamista ja 
työvoiman toimintakykyä.

Alueen tarpeiden perusteella valittu profiili suuntaa panostuksiamme teollisuuden uudistumista 
tukevaan koulutukseen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Satakunnan 
monipuolinen elinkeino- ja toimialarakenne edellyttää meiltä jatkossakin laajaa tekniikan, 
liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan koulutusta ja tutkimusta.

Visiomme on, että jokainen opiskelijamme työllistyy. Alueen tarpeiden mukaan profiloitu 
koulutus, laaja työelämäyhteistyö ja yrittäjämäinen asenne luovat opiskelijoillemme kaikki 
edellytykset työllistyä.

Vahvuusalat
Automaatio ja teollisuus 4.0
Merenkulku
Ikääntyvien palvelut

Nousevat alat
Älykäs vesi- ja energiateknologia
Logistiikka
Matkailuliiketoiminta



Pori – outo ja uniikki 
Pori on kaupunkina todella outo ja ehdottoman uniikki. Siksi päivien aikana ajan salliessa 
kannattaa tutustua muutenkin paikalliseen elämään. Ostoksia, seikkailua, luonnosta ja 
kulttuurista nauttimista.

Pori on periksiantamaton, itsepäinen, mutta aina uudelleen luovasta hulluudesta ja 
vastakohdista voimaa ammentava kaupunki. Sen ytimessä on sitkeä yrittäminen ja oma tapa 
tehdä – alalla kuin alalla. Porilaiset ovat ylpeitä siitä, että täällä tehdään itse, luodaan tyhjästä ja 
noustaan tuhkasta. Täällä itseironia ja itsekritiikki lyövät kättä sulassa sovussa.

Porissa suhtaudutaan elämään, ympäristöön ja tekemiseen intohimoisesti. Porissa kulmia 
ei koskaan hiota liian pyöreiksi ja vastakohdille löytyy tilaa. Järki voi olla joskus jäässä mutta 
tunteisiin Pori menee aina. Siihen voi välillä mennä hermot, mutta vain koska se on niin rakas. 
Se itkettää, naurattaa ja ennen kaikkea koskettaa. Pori pääsee ihon alle.



Kumppanit
Arene ry
Arene ry on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, jonka toiminnan tarkoituksena on ammattikorkeakoulu-
järjestelmän kehittäminen, ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön lisääminen sekä yhteisen keskuste-
lufoorumin muodostaminen ammattikorkeakouluille. Arene  on AMK-päivien toimeksiantaja, joka osallistuu 
aktiivisesti AMK-päivien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

STTK
STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 
17 jäsenliittoa ja noin 540 000 jäsentä. Järjestön visio on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennetaan 
maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Toiminta työskennellessä on avointa, oikeudenmukaista, uudis-
tusmielistä ja rohkeata.

Akava
Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 35 jäsenliittoa. Akava valvoo jäsen-
kuntansa etuja ja toimii jäsentensä yhteiskunnallisena puolestapuhujana. Akava, sen neuvottelujärjestöt ja 
liitot tekevät työtä, jotta akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.

RTG Sales Oy
RTG Sales Oy on kajaanilainen kokous- ja kongressipalvelutoimisto, joka toimii sekä valtakunnallisten että 
kansainvälisten tapahtumien, kokousten, kongressien ja virkistyspäivien järjestelyapuna tapahtuman koko-
luokkaan katsomatta. Yrityksen kautta saa tapahtuman kustannustehokkaasti yhdestä paikasta ja yhden 
kontaktihenkilön kautta.

Juvenes
Juvenes on monialainen palveluyritys, joka tarjoaa laadukkaita ravintola- ja kahvilapalveluita, juhla-, kokous- 
ja saunapalveluita, sekä kioskipalveluita. Juveneksen toimintatapa kiteytyy arvoissa: laatua, osaamista ja 
vastuullisuutta.

Äänirasia
Äänirasia on Satakunnan alueen johtava tapahtumatekniikka-alan yritys, joka toteuttaa niin isoihin kuin pieniin 
tapahtumiin äänentoisto-, valaistus-, lava-, kuvatekniikkaa, nettistreamauksia ja tapahtumakalusteita. Ääni-
rasia toimii SAMKin kumppanina tapahtumatoteutuksissa.

CSC
CSC tarjoaa luotettavaa kumppanuutta koulutuksen ja opetuksen edistämisessä. CSC on valtion ja korkea-
koulujen omistama ICT-osaamiskeskus, jonka tehtävänä on tuottaa asiakkaille korkeatasoisia asiantuntijapal-
veluita.

SfSedu
SFSedu on opiskelijoille ja opettajille suunnattu sivusto standardeista ja standardisoinnista. Se on tarkoitettu 
ensisijaisesti tietolähteeksi opiskelijoille ja opettajille. Siitä on hyötyä myös kaikille muille, jotka tarvitsevat 
luotettavaa tietoa eri alojen standardisoinnista.

Tuudo
Tuudo on mobiilisovellus, joka tekee opiskelijan arjesta sujuvampaa tarjoamalla lukujärjestyksen, opinto-
suoritukset, kampuskartat, opiskelijaruokaloiden ruokalistat ja julkisen liikenteen aikataulut. Kaikki samassa 
sovelluksessa ja suoraan omaan puhelimeen. 



Iltajuhla 16.5. klo 19–23 
Iltajuhla järjestetään SAMK-kampus Porin Atriumilla.

Illan aikana on mahdollisuus verkostoitumiseen 
hyvän ruoan ja porilaisen huumorin siivittämänä.

Illan isäntänä toimii standup-koomikko ja näyttelijä Rami Valli.

Musiikista vastaa Äänirasian Dj.

Tervetuloa nauttimaan illasta!

Kuljetuksesta iltajuhlaan saa lisätietoa osoitteesta samk.fi/amkpaivat.

Nimikylttisi 
toimii pääsy-
lippuna 
iltajuhlaan.



Muistiinpanot



Muistiinpanot



Men ny välil kotii, 
mut tuu taas pia takas! 
Ei kai Poris ny mitää tapahdu? No, kyllä tapahtuu ja varsinkin tuleva kesä on oikea superkesä. 
Asuntomessujen lisäksi Porista löytyy myös muuta menoa ja meininkiä. 

Porissa kajahtaa käyntiin esimerkiksi useita konsertteja ja festivaaleja. Tunnetuin näistä, Pori 
Jazz, vierittää Kirjurinluotoon ison liudan artisteja. Jos jazz ei innosta, rockimpaa menoa löytyy 
Porisperestä. Jytää ja muistoja musiikin saralla tarjoilee nostalgiatapahtuma Kirvatsin Jytä.

Ajankohtaisista aiheista kiinnostunut kesänviettäjä suuntaa seuraamaan Suomen suurinta 
yhteiskunnallista keskustelutapahtumaa SuomiAreenaa. Mölkyn MM laittaa myös puukapulat 
Porissa lentämään. 

Voit myös tulla vain nauttimaan ihanasta luonnosta. Porissa on Kirjurinluodon ihanat 
jokimaisemat keskellä keskustaa ja Yyterissä Pohjoismaiden pisin hiekkaranta. 

Nähdään taas. 

Ohjelmassa: 
Framil 8.–10.6.
Iskelmäkesä 29.–30.6.
Asuntomessut  6.7.–5.8.
Pori Jazz 14.–22.7. 
SuomiAreena 16.–20.7. 
Pori Cup 26.–29.7.
Kirvatsin Jytä 1.8. 
Sporttifestarit 1.8. 
Kirvatsin Jytä 1.8.
Porispere 3.–5.8. 
Mölkyn MM 17.–19.8.
Purjehduksen EM Vikla 20.–25.8.
Lainsuojattomat 1.–9.9.
Lisäksi syyskuussa Porin päivä 27.–30.9.


