Lapin ammattikorkeakoulu Joulupukin hyvän tahdon kumppaniksi
Hyvän tahdon kumppanina Lapin ammattikorkeakoulun matkailun ja sosiaalialan opiskelijat
pääsevät mukaan tekemään hyvää yhteistyössä Joulupukkisäätiön kanssa.
Lapin ammattikorkeakoulu ja Joulupukkisäätiö (Oy Santa Claus Licensing Ltd) ovat solmineet
yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on yhteisten arvojen ja vastuullisen toiminnan
edistäminen sekä oppimiskokemusten tarjoaminen. Yhteistyö tarjoaa ammattikorkeakoululle myös
vastuullisuuteen liittyviä konsepteja ja mahdollisuuden kehittää niitä eteenpäin
opiskelijaprojekteilla.
-

Lapin ammattikorkeakoulussa yhteiskuntavastuullisuus ja kestävä kehitys nähdään
olennaisena osana tulevaisuuden työelämää kaikilla aloilla. Yhteistyö Joulupukkisäätiön
kanssa on hieno mahdollisuus saada aikaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja lisätä
osaamista opintojen aikana. Statuksesta joulupukin virallisena kumppanina toivomme
saavamme buustia etenkin kansainväliseen koulutusten markkinointiin, sanoo Lapin
ammattikorkeakoulun osaamispäällikkö Anu Harju-Myllyaho.

Myös Oy Santa Claus Licensing Ltd:n liiketoimintajohtaja Petri Paarnio näkee yhteistyösopimuksessa
useita mahdollisuuksia:
-

Lapin ammattikorkeakoulun tapa toimia ja toteuttaa jo nyt kaikkia toiminteitaan
yhteiskuntavastuullisesti ja kestävästi teki meihin suuren vaikutuksen. Yhteistyöllämme tulee
olemaan mitattavaa positiivista merkitystä opiskelijoiden elämään sekä yhteiskuntaan
yleisemminkin. Jaamme kumppaneita pitkälti saman arvopohjan tunnustaen, että hyvää
tahtoa ja vastuullisia tekoja ei voi koskaan olla liikaa. Lapin AMK on pohjoisen sijaintinsa
puolesta mitä luonnollisin valinta ammattikorkeakoulu kumppaniksemme, sanoo
liiketoimintajohtaja Petri Paarnio.

Joulupukki on tuotemerkkinä ainutlaatuinen ja vastuullinen. Tuotemerkin
ainutlaatuisuus syntyy anteliaisuudesta, hyvästä tahdosta ja toisesta välittämisestä ja se saa aikaan
positiivisia tuntemuksia kaikkialla.
Sopimus on aluksi kaksivuotinen.
Yhteistyötä koordinoivat Lapin ammattikorkeakoulussa osaamispäällikkö Anu Harju-Myllyaho
Vastuulliset palvelut -osaamisryhmästä sekä osaamispäällikkö Heidi Pyyny Osallisuus ja toimintakyky
-osaamisryhmästä.
Joulupukkisäätiö – Santa Claus Foundation on Suomessa rekisteröity säätiö, jonka tarkoituksena on
kehittää ja ylläpitää maailmanlaajuista mielikuvaa Suomesta oikeana joulumaana ja joulupukin
kotimaana, luoda edellytyksiä tämän mielikuvan hyödyntämiselle sekä edistää maailman lasten
hyvinvointia Joulupukin Lahja -hyväntekeväisyys-operaation avulla. Joulupukkisäätiö omistaa
suomalaiseen joulupukkiin liittyviä immateriaalioikeuksia, joiden kaupallisista sopimuksista vastaa
Oy Santa Claus Licensing Ltd.
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