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15.12.2021 | Helsinki, Finnkino Maxim

Esa Saarinen: Inhimillisyyden kulmakivet
työelämässä 15.12.2021

Filosofi Esa Saarisen luennot ovat ajatuksia sytyttäviä tilaisuuksia, jotka käynnistävät
ihmisten sisäisiä voimavaroja yksilöllisesti ja tunnevoimaisesti. Saarisen lähtökohtana
on jokaisen ihmisen omat piilevät vahvuudet.

Elämyksellisesti rikkaassa, syvälliseen kokemukseen perustuvalla luennolla pääset
irrottautumaan arjesta; saat uusia ajatuksia ja tutkittua tietoa parempaan
yhteistyöhön sekä välittämisen ja keskinäisen arvonannon voimia työyhteisön
voimavaraksi.

Ilmoita 5, maksa 4!

Esa Saarisen koko työyhteisölle sopivalla luennolla syntyy me-henkeä yhteiseen
tekemiseen.  

Tervetuloa mukaan isommallakin ryhmällä – muistathan, että joka viides osallistuu
veloituksetta!

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Esa Saarisen luennot ovat ajatuksia sytyttäviä tilaisuuksia, joissa ihmiset
vahvistuvat löytäen itsestään ja ympäristöstään uutta.
Elämyksellisesti rikkaassa, syvälliseen kokemukseen perustuvalla luennolla
pääset irrottautumaan arjesta; saat uusia ajatuksia ja tutkittua tietoa
parempaan yhteistyöhön sekä välittämisen ja keskinäisen arvonannon
voimia työyhteisön voimavaraksi.

Filosofi, professori Esa Saarinen, Aalto-yliopisto,Tuotantotalouden laitos.

24-vuotiaana tohtoriksi valmistunut Esa Saarinen on opettanut Kalifornian
yliopistossa (UCLA), Helsingin yliopistossa, Teknillisessä korkeakoulussa ja
valmentanut yli 20 vuotta yritysten ja yhteisöjen johtajia ja henkilöstöä
Suomessa ja eri puolilla maailmaa. Hän on kirjoittanut 15 kirjaa yksin ja
yhdessä muiden kanssa. Vuodesta 2001 Saarinen on toiminut Aalto-
yliopiston professorina tutkien soveltavaa filosofiaa, positiivisuuden
tiedettä ja systeemiälyä.

Ohjelma

Esa Saarinen: Inhimillisyyden kulmakivet työelämässä

12.45
Ilmoittautuminen ja glögitarjoilu

13.00
Hiljentyvän ajattelun uudistusvoima  

Parempi ajattelu tuottaa parempaa elämää
Tuottavuuden perimmäiset tunnetotuudet
Vuorovaikutuksen laatu sanelee kohtalomme

14.15
Kahvitauko

14.30
Inhimillinen väylä eteenpäin

Innostus ja kunnioitus ovat mittaamatonta vaikutusvoimaa jokaisessa meissä
Realistinen myönteisyys ja kyky nähdä asiat myös toisen silmin
Vuorovaikutuksen ihme ja välittämisen vipuvoima

15.30
Tilaisuus päättyy

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Asiantuntijat

Esa Saarinen
Filosofi, professori 
Aalto-yliopisto

Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen
tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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