
Vill du eller din organisation presentera era kompeten-
ser, tjänster eller arbetsmodeller på M/S SOSTE? Ditt 
programförslag kan vara en workshop, infoblänkare, 
föreläsning, taltur, paneldiskussion, klinik eller något 
annat programnummer! Deltagare är sakkunniga inom 
social- och hälsosektorn, ledare och beslutsfattare från 
olika sektorer i hela landet.  

Gör ett förslag åt oss på programansökningsblanketten 
senast 29.10.2021. Ansökan görs lätt på 
soste.fi/tapahtuma/m-s-soste/ 

Varför lönar det sig att föreslå program till M/S SOSTE? 

•  Du får presentera din bakgrundsorganisations tjänster, 
arbetsmodeller och resultat.

•  Du får dela med dig av ditt kunnande och din expertis, 
utbilda och sparra tillsammans med andra sakkunniga.

•  Du får göra din egen organisation känd för professionella 
inom social- och hälsoområdets olika sektorer.

•  Du får en möjlighet att skapa nya relationer och stärka 
redan existerande nätverk. 

Vad erbjuder vi? 

•  Du är en del av produktionsteamet och får påverka vilka 
brännande ämnen som just nu diskuteras i organisatio-
nerna.

•  Du får tillträde till M/S SOSTE: s backstage, där du får träffa 
andra programproducenter och får njuta av förfriskningar 
och mellanmål. 

•  Du får möjligheten att delta gratis i en utbildning innan 
kryssningen, där du får tips kring hur man uppträder så 
att man når sin målgrupp på bästa möjliga sätt.  

•  Du får rabatt på evenemangets inträdesavgift (-50 %, 1 
person).

•  Om du bokar en utställningsplats eller ett kommunikation-
spaket får du 15 % rabatt. 

M/S SOSTE programansökan 
   
Vi bjuder in organisationer, kom-
muner och andra aktörer att vara 
med och bygga programmet till M/S 
SOSTE. Vi söker fräscha, aktuella och 
intressanta talturer, föreläsningar, 
diskussioner, workshops eller annat 
att ha med i programmet. Ansök 
senast 29.10. 

Vad förutsätter vi? 

•  Om ert förslag väljs med i programmet förbinder du dig 
att genomföra det och du är beredd att uppträda på den 
avtalade tidpunkten 

•  Du deltar i hela evenemanget under tiden tis 5.4.2022 kl. 
18.30-ons 6.4.2022 kl. 16.00. 

•  Du informerar om evenemanget på din egen webbplats 
och till dina egna nätverk

•  Du förbinder dig att köpa inträdesbiljetten till utbildningse-
venemanget med rabattkoden (normalpris 160–495 euro/
person beroende på hyttklass). 

Förslagen behandlas före utgången av 2021 och vi tar kon-
takt under januari. Valen görs av styrgruppen för M/S SOSTE. 
Ni förbinder er inte till något genom att göra ett program-
förslag. 

Urvalsgrunder 

Vi uppskattar programinnehåll som är attraktiva, aktuella, 
intressanta, insiktsfulla, kreativa och uppfinningsrika samt 
har nyhetsvärde och ger nya perspektiv. Vi uppskattar 
programförslag som gjorts tillsammans med en annan 
organisation samt inkluderande sessionshelheter, där man 
diskuterar eller jobbar kring ett gemensamt tema. 

Mera info om programansökan och evenemanget 

Outi Majanen, specialsakkunnig, tfn 040 593 5350, 
outi.majanen@soste.fi 

www.soste.fi/tapahtuma/m-s-soste/

Hurudant program erbjuder du till M/S SOSTE?

M/S SOSTE är en kryssning för utbildning och nätverkande, riktad till vår-
dorganisationer samt samarbetspartners: såväl organisationer, offentliga 
sektorn som privata aktörer.  

http://www.soste.fi/tapahtuma/m-s-soste/

