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“Puheenvuorot
olivat positiivisia,
virkistäviä,
yllättäviä. Kiitos
Aito HSO!”

Tervetuloa vuoden tärkeimpään työelämäseminaariin virittämään
osaamisesi ajan tasalle ja verkostoitumaan kollegojen kanssa.

OHJELMA

#VirityJaVerkostoidu

8.00

Ilmoittautuminen & aamiainen

9.00

Seminaarin avaussanat |

TEEMU KOKKO, REHTORI,
HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU

9.20

Hyvässä työssä tarvitaan hyviä ihmisiä |

ANTTI KYLLIÄINEN, EETIKKO, SYFRON OY

Epäkohtien sijaan työelämässä pitäisi keskittyä positiivisten asioiden kehittämiseen ja korostamiseen. Miten
Aristoteleen aikaiset hyveet voivat auttaa työelämän
kehittämisessä ja työn mielekkyyden säilyttämisessä?

10.00 Tauko

13.00 Miten tehdään maailmanluokan tapahtumia
– suomalaisella budjetilla? | KATI SORJANEN,
YHTEYSJOHTAJA, TAPAHTUMANTEKIJÄT OY

Onnistuneen tapahtuman salaisuus ei välttämättä ole
suuri budjetti, pikemminkin kysytään luovuutta ja rohkeutta. Kati Sorjanen avaa onnistuneiden ja palkittujen
tapahtumien anatomiaa ja kertoo, miten onnistumisia
saadaan myös pienemmällä euromäärällä.

13.45 Haastavien tilanteiden hallinta sosiaalisessa
mediassa | PIRITTA SEPPÄLÄ, SOSIAALISEN MEDIAN
ASIANTUNTIJA JA KOULUTTAJA, VIESTINTÄ-PIRITTA OY

10.20 Eihän ylitsesi kävellä? Ota paikkasi
työyhteisössä | OILI VALKILA,
VIESTINTÄKOULUTTAJA, WILL & WAY OY

Jämäkkä, assertiivinen asiantuntija tuntee arvonsa ja
pitää puolensa, ja se tapahtuu viestinnän kautta.
Miten viestin jämäkästi vuorovaikutustilanteissa?

11.00 Kymmenen asiaa, jotka on tiedettävä uusista
EU-tietosuojasäännöksistä | ANNA PAIMELA,
LAKIMIES, OSAKAS ICONICS CONSULTING OY

Millä tavoin toukokuussa 2018 voimaan tuleva EU:n
uusi tietosuoja-asetus näkyy henkilötietoja käsittelevien
yritysten arjessa? Mitä uusia velvollisuuksia ja rajoitteita
uudistus tuo tullessaan? Käytännönläheinen tietoisku
EU-tietosuoja-asetuksen keskeisiin muutoksiin.

11.45 Lounastauko & verkostoitumista
ja näyttelyyn tutustumista

Teemu Kokko

14.30 Tauko
15.00 Mahdottomasta mahdollinen |

RIIKKA KÄMPPI,
VIESTINNÄN AMMATTILAINEN, RAUTAROUVA OY

Jos haluaa muuttaa asioita on kuroteltava korkealle ja
saatava muut ihmiset mukaan. Kuinka se käytännössä
tapahtuu ja miten ihmisille pitää silloin viestiä? Miten
vaikeudet voi muuttaa voimavaraksi?

15.30 Vuoden HSO 2017 -julkistus
15.45 Päätössanat
16.00 Cocktails

Anna Paimela

Anne Lahnajärvi

Jokainen organisaatio kohtaa sosiaalisessa mediassa
kriittistä kommentointia tai jopa häiriköintiä. Miten voi
tunnistaa ja erottaa toisistaan haastavat tilanteet ja
kuinka toimia niissä oikein?

Antti Kylliäinen

Kati Sorjanen

Piritta Seppälä

Oili Valkila

Riikka Kämppi
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“Päivä oli kokonaisuutena antoista.
Hyötyä ja huvia,
voimia työssäjaksamiseen.”

Tervetuloa vuoden tärkeimpään työelämäseminaariin virittämään
osaamisesi ajan tasalle ja verkostoitumaan kollegojen kanssa.

SEMINAARI-INFO

#VirityJaVerkostoidu

ILMOITTAUTUMINEN
JA HINNAT

LASKUTUS
JA PERUUTUSEHDOT

Ilmoittaudu Virity ja Verkostoidu -seminaariin
Aito HSO ry:n verkkosivuilla www.aitohso.fi

Lasku seminaariosallistumisesta lähetetään ilmoittautumisen jälkeen osallistujan ilmoittamaan osoitteeseen.

Aito HSOn jäsenet

Ilmoittautumisen voi perua kuluitta 2.10.2017 saakka
sähköpostiosoitteeseen hso@aitohso.fi, minkä jälkeen
seminaarilipun hinta peritään kokonaisuudessaan.

150 euroa

• Työssäkäyvä jäsen
• Ei-työssäkäyvä jäsen
(työtön, vanhempainvapaa)

70 euroa

• Opiskelijat

30 euroa

Ei-jäsenet

200 euroa / 250 euroa / 300 euroa

»Innostavia puheenvuoroja ja
erinomaisia esiintyjiä, voi kun näin
hyviä esityksiä näkisi useamminkin.»
Vuoden 2016 seminaarista sanottua

»Puhujat oli valittu hyvin ja kaikki
olivat tosi ammattilaisia ja tottuneita
esiintyjiä – heitä oli ilo kuunnella.
Kiitos siitä!»
Vuoden 2016 seminaarista sanottua

Sairaustapauksessa seminaarihinta palautetaan esitettyä
sairauslomatodistusta vastaan.
MAJOITUS
Scandic Paasi myöntää Paasitornin majoittuville
kokousvieraille 7 % alennuksen flex-hinnoista. Majoitukseen sisältyy runsas aamiainen, langaton internet sekä
kuntohuoneen käyttö. Huonevaraukset asiakasnumerolla
D000029097. Kirjoita Toiveeni-kohtaan, että olet osallistumassa Aito HSO ry:n Virity ja Verkostoidu -seminaariin
tai varaa majoitus Scandicin varaus- ja asiakaspalvelusta
numerosta 0200 818 00.
Scandic Paasi sijaitsee osoitteessa
Paasivuorenkatu 5 B, 00530 Helsinki.
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“Pidin todella
paljon siitä, miten
hyvin yleisölle
räätälöityjä esitykset olivat!”

Tervetuloa vuoden tärkeimpään työelämäseminaariin virittämään
osaamisesi ajan tasalle ja verkostoitumaan kollegojen kanssa.

SEMINAARIN PUHUJAT
ANNE LAHNAJÄRVI | päätoimittaja, sanomalehti Uusimaa
(seminaarin moderaattori)

Anne Lahnajärvi on Uusimaa-lehden päätoimittaja,
joka uskoo kasvokkain kohtaamisiin. Monien
erilaisten ja uusien työtehtävien myötä hän
on huomannut, että verkostot ovat edellytys
onnistumiselle.
Anne on toiminut aiemmin muun muassa
Tamperelaisen päätoimittajana ja on tapahtumalehti Eventon perustaja ja entinen
päätoimittaja.
TEEMU KOKKO | rehtori, Haa-

ga-Helia ammattikorkeakoulu

KTT, markkinoinnin dosentti
Teemu Kokko on Haaga-Helia
ammattikorkeakoulun rehtori
ja toimitusjohtaja. Uransa aikana hän on
asunut ja ollut töissä ulkomailla yhteensä
yhdeksän vuoden ajan.
Teemu on erittäin aktiivinen monissa kansainvälisissä verkostoissa ja vakituinen
esiintyjä kansallisissa ja kansainvälisissä
konferensseissa. Hän on myös ollut vierailevana luennoitsijana lukuisissa yliopistoissa ja
ammattikorkeakouluissa niin kotimaassa kuin
ulkomaillakin.

#VirityJaVerkostoidu
ANTTI KYLLIÄINEN | eetikko,

SyFron Oy

Eetikko Antti Kylliäinen pyrkii
muuttamaan maailmaa hyveiden avulla. Hän on kehittänyt
aristoteeliseen hyve-etiikkaan perustuvia
työkaluja paitsi työyhteisöjen ja organisaatioiden käyttöön myös mm. päiväkoteihin ja
kouluihin, vanhusten ja vammaisten hoivapalveluihin sekä joukkueurheilun maailmaan.
Hänen työn etiikkaan liittyvä kirjansa Paksunahkaisuudesta suurisieluisuuteen kuvaa,
kuinka hyveet voivat pelastaa organisaatiot
tyhjältä arvopuheelta ja työntekijät työn
mielekkyyden murenemiselta.
OILI VALKILA | viestintä

kouluttaja, Will & Way Oy
Viestintäkouluttaja Oili Valkila
(FM, MHT, logonomi) auttaa
koulutettaviaan tuomaan viestintä- ja vuorovaikutustaitonsa muun osaamisensa tasolle. Siitä lähtee myös työyhteisön
hengen kohentuminen.
Oili on innostava ja sparraava esiintyjä.
”Toisten kanssa toimeen tuleminen ja toisiin
vaikuttaminen on yhtä kaikki viestimistä.
Viestimättä kun ei voi olla.”.
ANNA PAIMELA | lakimies,
osakas, Iconics Consulting Oy

»Upea päivä ja todella
ajan hermoon osuva
ohjelma. Sain paljon
hyötyä ja vinkkejä sekä
henkilökohtaiseen
hyvinvointiini että
omaan työhöni.
Näitä lisää!»
Vuoden 2016 seminaarista sanottua

Anna Paimela on tietosuojaan
ja teknologiaan erikoistunut
lakimies sekä Iconics Consulting Oy:n osakas. Ennen Iconicsiin liittymistä
hän työskenteli eurooppalaisessa mediakonsernissa, johtaen viimeisimpänä konsernin
tietosuojatiimiä.
Anna on osallistunut lukuisiin digitaalista
liiketoimintaa koskeviin tuote- ja palvelukehityshankkeisiin sekä luonut EU:n uuden
tietosuoja-asetuksen mukaisia kyvykkyyksiä,
dokumentaatiota ja prosesseja käytännönläheisellä otteella. Anna on kokenut kouluttaja
tietosuoja-asioissa.

KATI SORJANEN | asiakkuus-

johtaja, Tapahtumantekijät Oy
Kati Sorjanen toimii yhteyspäällikkönä palkitussa tapahtumamarkkinointitoimisto
Tapahtumantekijät Oy:ssä. Kati on kehittänyt
ihmisten välisiä tuloksellisia kohtaamisia yli
15 vuoden ajan.
Katin mielestä tapahtumamarkkinoinnissa
yhdistyvät kiehtovalla tavalla luovuus, teknologia, dramaturgia ja inhimilliset tekijät.
Hän uskoo järkähtämättömästi kohtaamisten
voimaan.
PIRITTA SEPPÄLÄ | sosiaalisen median

asiantuntija ja kouluttaja,
Viestintä-Piritta Oy

Piritta Seppälä on viestinnän ja sosiaalisen median
asiantuntija, joka yrityksensä
Viestintä-Pirittan kautta on
koulinut suomalaisia somen tehokkaaseen
ja laadukkaaseen käyttöön vuodesta 2010
lähtien.
Pirittan käytännönläheinen ja kokemukseen
perustuva asiantuntemus tarjoaa seminaariosallistujille vinkkejä pursuavaa informaatiota ja ajatuksia herättäviä näkemyksiä somen
käyttöön.
RIIKKA KÄMPPI | viestinnän

ammattilainen, Rautarouva Oy

Riikka Kämppi tietää, kuinka
koskettaa miljoonia. Hän on
nainen Pekka Haaviston
presidenttivaalikampanjan takana sekä
Nenäpäivän äiti.
Hän puhuu mielellään siitä, kuinka motivoida
ihmisiä tekemään jopa ihmeitä viestinnän
avulla ja kuinka viestintä on viime vuosina
muuttunut.

