
 

 
 OHJEITA OSALLISTUJILLE 
 
 
Yleistä 
 

• Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 on pedagoginen tapahtuma, jonka tärkein 
kohderyhmä on insinöörikoulutuksen opettajat ja muut avainhenkilöt. 
 

• Foorumin ohjelmassa on puheenvuoroja insinöörikoulutuksen tilasta ja kehitysnäkymistä. 
Ohjelman tärkeintä antia on insinöörikoulutuksen hyvien käytäntöjen ja hankkeiden 
jakaminen yhteisessä kehittämistyössä hyödynnettäväksi. 

 
• Foorumin esityksistä julkaistavaan kirjaan (1 kappale sisältyy osallistumismaksuun) on 

koottu 61 hyvän käytännön ja hankkeen kuvausta eri ammattikorkeakouluista. Nämä 
esitellään foorumissa. 
 

• Voit tutustua foorumin ohjelmakarttaan 24.9 alkaen osoitteessa 
www.insinooritsatavuotta.fi/site/ohjelma/foorumi-2012/. Insinöörikoulutuksen Foorumi 
2012 -julkaisun voit ladata sivustolta etukäteen 24.9 alkaen ja tutustua juuri sinua 
kiinnostaviin tapauksiin. Huomaa, että ohjelmakartta saattaa vielä muuttua ja tiedot 
päivittyvät vielä tapahtuman lähestyessä. 

 
• Osallistujille järjestetään bussikuljetuksia torstaina ja perjantaina. Bussit tulevat ja 

lähtevät ammattikorkeakoulun pääoven edestä. Kuljetukset aikatauluineen on merkitty 
foorumin ohjelmaan. 
 

• Osallistujat saavat käyttöönsä väliaikaisen vierailijatunnuksen. Tunnuksella voi kytkeytyä 
omalla kannettavalla tietokoneellaan TAMK-vierailijaverkkoon ammattikorkeakoulun 
tiloissa. Vierailijatunnukset löydät materiaalisalkusta, joka jaetaan ilmoittautumisen 
yhteydessä. 
 

• Suorat nettiosoitteet: 
  ohjelma:  www.insinooritsatavuotta.fi/site/ohjelma/foorumi-2012/  
  ohjeita:  www.insinooritsatavuotta.fi/site/foorumi-2012/osallistujan-ohjeet/  
  kirja, kartat:  www.insinooritsatavuotta.fi/site/foorumi-2012/aineisto/ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Toiminta foorumissa 
 

• Saapuessasi foorumiin saat materiaalisalkun, johon sisältyy viimeisin ohjelmakartta, 
Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 -julkaisu sekä muuta foorumiin liittyvää materiaalia.  
 

• Saat saapuessasi myös nimilapun. Pidä se aina mukanasi ja näkyvillä, sillä nimilappu 
toimii myös ruoka- ja kahvilippuna. 
 

• Hyvien käytäntöjen ja hankkeiden esittelyistä on rakennettu useita rinnakkaisia 
ohjelmapolkuja eri teemojen ympärille torstai-iltapäivään ja perjantaiaamupäivään. Voit 
osallistua juuri sinua eniten kiinnostaviin ohjelmapolkuihin. Toivomme kuitenkin, että 
ohjelmasalista toiseen vaihto tapahtuu taukojen tai kysymysvaiheiden aikana. 

 
• Voit suunnitella jo etukäteen, mihin ohjelmapolkuihin haluat osallistua. Kun olet 

saapunut paikalle foorumiin, tarkasta viimeisin ohjelmaversio sekä selvitä, miten löydät 
helposti paikalle siihen saliin, jossa itseäsi kiinnostavaa ohjelmaa on tarjolla.  

 
• Rinnakkaiset sessiot etenevät aikataulussa siten, että kukin esitys aloitetaan aina 

ohjelmakarttaan merkittynä ajankohtana ja esitys kestää 15 minuuttia. Tämän jälkeen on 
varattu aikaa 15 minuuttia kysymyksille ja esittäjän vaihtoon.  
 

• Mikäli jokin esitys peruuntuu, polku pitää tauon ko. esityksen ajan.  
 

• Ohjelma on jaettu eri saleihin pääasiassa teemoittain. Salit sijaitsevat lähekkäin 
numerojärjestyksessä TAMKin Kuntokadun kampuksella, ilmoittautumispisteen lähellä 
Teiskontien puolella.  Materiaalisalkusta löydät pohjapiirroksen ja käytävillä on opasteet. 
 

• Kunkin ohjelmapolun etenemisestä vastaavat puheenjohtaja ja salivastaava. He 
varmistavat ohjelman pysymisen aikataulussa ja jakavat tarvittaessa puheenvuoroja. 
 

• Kysymyksiin varattu aika ei välttämättä riitä yksityiskohtaisempaan keskusteluun 
aiheesta. Tavoitteena on tutustua kunkin tapauksen pääpiirteisiin sekä verkostoitua niin, 
että tarvittaessa keskustelua voi jatkaa esittäjän ja muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa 
foorumin tauoilla, iltatilaisuudessa sekä jatkaa yhteistyötä myös myöhemmin foorumin 
jälkeen. 
 

• Osallistujille jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä molemmille päiville kommenttivihot, 
jotka koostuvat lomakkeista. Niiden avulla voit esittää lisäkysymyksiä tai kommentteja 
sekä toimittaa yhteystiedot mahdollista yhteydenottoa ja yhteistyötä varten. Palautevihot 
kerätään molempina foorumipäivinä sessioiden päätyttyä. Vihon voi jättää 
salivastaavalle, sessiotilaan tai infotiskille. Palautteista koostetaan esittäjäkohtaiset 
yhteenvedot foorumin päätyttyä ja toimitetaan jokaiselle esittäjälle jälkikäteen.  
 

• Verkostoituminen jatkuu torstaina 4.10. klo 17.30 alkaen Tampereen Työväen Teatterissa 
ohjelman (klo 19) ja sen jälkeen illallisen (noin klo 22) vauhdittaessa seurustelua. 



 

 
Käytännön ohjeita osallistujille 
 

• Foorumi järjestetään TAMKin Kuntokadun kampuksella, osoitteessa Kuntokatu 3. 
Pääsisäänkäynti ja ilmoittautuminen tapahtuvat Teiskontien puolelta, ja taksilla saapuvien 
kannattaakin pyytää taksia pysäyttämään Teiskontien puoleisille oville. TAMKille pääsee 
myös Tampereen kaupungin liikennelaitoksen busseilla 16, 18, 19, 28 ja 29. 
Rautatieasemalta tultaessa pysäkki, jolla jäädään pois, on Ammattikorkeakoulun pysäkki 
(käytetään myös nimeä Kissanmaan koulun pysäkki). 
  

• Remonteista ja lisärakentamisesta johtuen TAMKissa on varsin rajallisesti 
parkkipaikkoja. Jos kuitenkin saavut omalla autolla, voit pysäköidä sen foorumin ajaksi 
mille tahansa parkkipaikalle TAMKin alueella ilman erillistä lupaa. Lisätietoja 
pysäköinnistä ja alueen kartta on saatavilla osoitteessa 
www.insinooritsatavuotta.fi/site/foorumi-2012/aineisto/ ja foorumin infossa. 
 

• Foorumiin ilmoittautuminen alkaa torstaina klo 9.30 ja perjantaina klo 8.30.  
Foorumiin ilmoittautuminen tapahtuu Teiskontien puoleisessa pääaulassa. Samassa 
aulassa on myös narikka, jonne on mahdollista jättää takkeja. Matkatavaroita varten on 
narikan lähellä varattu erillinen vartioitu luokkatila A1-21. 
 

• Foorumin ohjelmaan kuuluu ilmoittautuneille torstain kulttuuri-ilta Tampereen Työväen 
Teatterilla ja perjantaina valtakunnallinen insinöörikoulutuksen 100-vuotisjuhla 
Tampere-talossa ja kaupungin vastaanotto Raatihuoneella. Pukeutumiskoodina näihin 
tapahtumiin on business-pukeutuminen (miehillä puku, naisilla jakku-/housupuku tai 
mekko).  
 

 


