
TERVETULOA  JOHTAMISEN 
SEMINAARIIN LOKAKUUSSA!

JÄNNITYSTARINA 
PROJEKTIN-

JOHTAMISESTA

Aaro Ollikainen kirjoitti 
ensimmäisen suomen-

kielisen romaanin 
johtamisesta. 

Ovh 35 €

MITÄ TYöSI ON 
JA VOISI OLLA?

Keijo Räsänen ja 
Marja-Liisa Trux                           

kertovat, miten omasta 
työstä saa niskaotteen.

Ovh 35 €

MILLAISTA ON 
 TEATTERIN TAI 
SEURAKUNNAN 
JOHTAMINEN?

Kimmo Mäen ja Tuire 
Palosen (toim.) kirjassa 

pohditaan johtamista 
epätyypillisissä 

konteks teissa aikuis-
kasvatuksen näkö-

kulmasta.

Ovh 35 €
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Johtamisen 

tilat ja paikat

Kimmo Mäki & Tuire Palonen (toim.)
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A i k u i s k a s vat u k s e n  5 0 .  v u o s i k i r j a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellen-

tesque purus magna, aliquam ut gravida a, fringilla tincidunt sem. 

Vestibulum et nulla nibh, a imperdiet arcu. Vestibulum sed lorem 

dignissim sapien vestibulum porta sit amet quis nisi. 

Cras ut diam mauris, vitae vulputate est. Proin vel fermentum me-

tus. Quisque scelerisque tincidunt leo, eget bibendum erat egestas 

ac. Vestibulum non lorem libero, eget iaculis ante. Aliquam plac-

erat egestas erat eget mattis. Nam bibendum pharetra porttitor. 

In hac habitasse platea dictumst. Sed lacus enim, rutrum ac mattis 

in, viverra vitae mi. Vestibulum ut augue at mi varius dignissim ut 

sit amet est. Praesent auctor nisi sit a
met felis tempor aliquam. 

Aliquam eget nulla sed odio malesuada luctus. Nam suscipit massa 

id enim malesuada eget iaculis ipsum adipiscing. Vivamus venenatis 

facilisis fe
lis a posuere.

Sed nec pellentesque diam. Nulla facilisi. Vestibulum tincidunt 

porttitor erat sed semper. Nam auctor, nibh eu tincidunt rhoncus, 

elit ipsum fermentum massa, a hendrerit orci leo eget nisl. Quisque 

eget leo vitae mauris gravida blandit vel ac augue.
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ISSN 1234-1234

Kansanvalistusseura

www.kansanvalistusseura.fi

“JOHTAMISEN TILAT JA PAIKAT”  

Perjantaina 5.10.2012 klo 9.00–15.00 
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun 
auditorio, Ratapihantie 13, Helsinki. 
Osallistumismaksu 80 € (sis. luennot, 
aamukahvin ja salaattilounaan). 
Ilmoittautuminen 21.9.2012 mennessä 
www.kansanvalistusseura.fi -> seminaarit.

•	 Mihin	suuntaan	työelämä	on	kehittymässä?	

•	 Onko	vika	johtajissa	vai	työntekijöissä?	

•	 Kuinka	johtaa	ja	ketä?	

•	 Miten	organisaatio	voi	olla	samanaikaisesti	
tehokas	ja	inhimillinen?

•	 Missä	ovat	työyhteisöjen	karikot	johtamisen	
arjessa?

Keskustelussa mukana muun muassa Ilkka 
Halava, Heikki Lonka, Kimmo Mäki, Aaro              
Ollikainen, Sirpa  Pietikäinen, Aulis Pitkälä,    
Cay Sevón ja Taina West.

Seminaarin järjestävät:


