
 
   
 

 

 
 
      
 

 
 

SAJO OPINTOMATKA KÖÖPENHAMINAAN 2022 
Elämä ja johtaminen on jatkuvaa oppimista 
 
Matka-aika 15 - 17.6.2022  

 15.6. Helsinki 11.00 AY 0963 – Kööpenhamina 11.40  
 17.6. 19.15 AY0960 Kööpenhamina – Helsinki 21.50 
 

Hotelli Imperial Hotel (4*) Vester Farimagsgade 9, 1606 Kööpenhamina,  
 Tutustu tästä linkistä 
  
 Tietoa Kööpenhaminasta esim. pienestä matkaoppaasta  
 
Ryhmän koko max 70 henkilöä  
   
Matkan hinta / hlö           500 €/hlö 2hh, 650 € /hlö 1hh  
 
Hintoihin sisältyy - lennot Helsinki – Kööpenhamina – Helsinki Finnairin suorilla 

reittivuoroilla turistiluokassa   
 - lentoverot, matkustajamaksut sekä arvonlisäverot, 1 matkalaukku     

ruumaan sekä lentokenttäkuljetukset Kööpenhaminassa 
 - majoitus ja buffet aamiainen 
 - seminaariohjelma ja ohjelmassa mainitut tarjoilut 
 
Lisämaksusta Liittymälennot maakunnista Kokkola, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Vaasa 

Liittymälentojen saatavuus ja hintatieto vahvistetaan 
ilmoittautumisajan päätyttyä ja sen käyttämisen voi vahvistaa tuolloin. 
 

Keskiviikko 15.6 11.00 AY0963 Helsinki – Kööpenhamina 11.40 
Bussikuljetus lentokentältä 
   
14.00 - 16.00 Tutustuminen Tanskan työelämälähtöiseen ammatilliseen 
koulutukseen ja tanskalaisen ammatillisen koulutuksen verkostoon 
Tanskan 2. suurin ammatillinen oppilaitos 
TEC Technical Education Copenhagen 
Staehr Johansens Vej 7, 2000 Fredriksberg 
https://www.tec.dk/english/ 
Morten Emborg, CEO TEC and Board member Danish Association of 
Vocational Schools and Gymnasium 
 
Vierailun päätteeksi bussikuljetus ja majoittuminen hotelliin 
 
18.00 SAJO keidas verkostoitumistilaisuus 

https://www.imperial-hotel-copenhagen.com/?_ga=2.125674690.970379945.1571815615-2096855601.1571815615&_gac=1.141312390.1571815615.EAIaIQobChMI2vCet-2x5QIVR8ayCh3haAIrEAAYBCAAEgISvPD_BwE
https://www.pienimatkaopas.com/koopenhamina/
https://www.tec.dk/english/


 
   
 

 

Torstai 16.6                   Aamiainen hotellilla 
 
 klo 9.00 – 16.00 SAJO seminaari hotellin kokoustilassa 
  
 Tanskan elinkeinoelämän tilannekatsaus ja tulevaisuusnäkymiä 

klo 9.00–12.00 sis kahvit 10.30 
advicer Veera Weisdorf ja suurlähettiläs Harri Kämäräinen, Suomen 
suurlähetystö     
Senior advicer Terhi Rasmussen, Business Finland  

 
 klo 12.00–13.00 lounas italiaisessa ravintolassa LÁppetito 
  

13.00–16.30 Jatkuvan oppimisen palvelut ja johtaminen 
 
Ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset asiat ylijohtaja Petri 
Lempinen, OKM     
Jatkuvan oppimisen ajankohtaiset asiat johtaja Kirsi Heinivirta, 
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, JOTPA 

 Kysymyksiä ja keskustelua 
 
 Iltapäiväkahvit 14.30  
 

 SAJO verkoston alustuksia ja yhteiskehittämistä jatkuvan oppimisen 
teemasta 
 
19.00 SAJO päivällinen (smart casual) paikka ilmoitetaan myöhemmin 
 

Perjantai 17.6 Aamiainen hotellilla 
 
klo 9.00–12.00 Verkostoituminen, hyvien käytänteiden jakaminen ja 
johtajan hyvinvointi 
Luovaa ajattelua alueryhmissä & tutustuminen Tanskalaiseen designiin.  
 
Mahdollisia ryhmätyökohteita luovien ajatusten synnyttämiseksi 
• Design museo Danmark https://designmuseum.dk/en/ 
• Ny Carlsberg Glyptotek 
• Modernin taiteen museo 
• Kristiaania  
• linkkivinkkejä  
 
12.00 Lounas  
 
13.00–15.00 klo 13.00 - 15.00 Pohjoismaiden ministerineuvoston 
toimintaan tutustuminen, Nordens Hus, Ved Stranden 18, Sini Keinonen, 
Senior advicer/Education and research 
 
16.00 lähtö lentokentälle 
 

https://designmuseum.dk/en/
https://www.lomamatkalle.fi/kohteet/eurooppa/tanska/koopenhamina/nahtavyydet/museot/


 
   
 

 

19.15 AY0960 Kööpenhamina – Helsinki 21.50 
 

ILMOITTAUTUMINEN Sitovasti viimeistään 14.3.2022 tästä linkistä:  
 https://forms.office.com/r/XmrteyrVvN   
  
 Matkan peruutus 100 €:n peruutusmaksulla 28.4. mennessä.  
 
Peruutusehdot Matkaan sovelletaan Finnairin, hotellin ja Pohjolan Matkan lisä- ja 

erityisehtoja. 
Lentovaraukset on vahvistettava Finnairille tarkalla henkilömäärällä ja 
ennakko-maksuilla viimeistään 3 kk ennen matkan alkua. Sen jälkeen 
Finnair ei palauta ennakkomaksuja mahdollisista peruutuksista. 3 kk 
ennen matkan alkua hotellihuoneista voidaan perua 50%:a kuluttomasti. 
 Nimimuutokset ovat sallittuja lippujen kirjoittamiseen saakka. 
Lipunkirjoituksen jälkeen nimimuutos 100 € / matkustaja. 
Lipunkirjoitus viimeistään 7 päivää ennen lähtöä.  Lisätietoja liittyen 
matkan peruuttamiseen ja matkavakuutukseen löytyy yleisistä 
matkapakettiehdoista. 
 

Matkavakuutus Suosittelemme kaikille henkilökohtaista matkustajavakuutusta, jossa on 
riittävä peruutusturva. 

 
Passi  Matkalle vaaditaan voimassa oleva passi tai uudenmallinen, kuvallinen 

EU-henkilökortti.  
 
Henkilötietojen luovutus Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan 

suorittamisen ja varaamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille 
ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille. 
Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita.  

  
Matkapaketin kuluttajasuoja 
  Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 

2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan 
kaikkia matkapaketteja  
koskevia EU-oikeuksia. Pohjolan Matka on täysin vastuussa koko 
matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Pohjolan Matka 
on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen 
maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen 
paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä tule maksukyvytön.  
 Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä 
oikeuksista.  

 
HUOM!  
SAJO ryn hallitus pidättää oikeuden tarkennuksiin ja mahdollisiin muutoksiin ohjelmassa.  
 

https://forms.office.com/r/XmrteyrVvN

