S2019 – Itseä&Ympäristöä
Kestävästi Kehittäen

Seminaari perjantaina 27.9.2019
Tampere-talo
Yliopistonkatu 55, Tampere

PUHUJAESITTELYT
Juontaja Eeva Kylä-Paavola
Tällä hetkellä Eeva työskentelee toimistopäällikkönä
Obsido Family Office Oy:ssä. Hän on myös osakkaana
sekä Obsido Family Office Oy:ssä että Obsido Group
Oy:ssä. Takana hänellä on reilu kolmisenkymmentä
vuotta työuraa, josta suurin osa sihteerin tai assistentin
tehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella
sektorilla. Hän on kokenut myös yt-neuvottelut sekä
työttömyyden. Toimenkuvan kehitys on ollut huimaa,
ja mukana pysyminen onkin edellyttänyt ajan hermolla
kulkemista. Tässä suurena apuna ja tukena hänellä on
ollut Sihteeriyhdistyksen tarjoamat mahdollisuudet
verkostojen luomiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Hänen vapaa-aikansa täyttyy vanhan, rakkaan
kotitalon ylläpitämisestä ja penkkiurheilusta.

Erikoisjuristi (HTM), ammatillinen
pedagogi AmO Jaana Villanen
Jaana Villanen on arvostrategi, palvelu- ja
liiketoimintakehittäjä, kouluttaja ja vieraileva puhuja,
joka on loputtoman kiinnostunut yritysten ja ihmisten
auttamisesta sekä niiden eteenpäin kehittämisestä
arvopohjaisesti. Jaana suhteutuu jopa intohimoisesti
mission, vision ja arvojen muodostamaan voimavaran
viestiin ja hän toivoo, että tulevaisuudessa entistä
enemmän
uskaltaisimme
puhua
tekemisen
merkityksellisyydestä. Jaana uskoo, että löytäessämme
ihmisenä itsellemme tärkeät asiat, joita haluamme
edistää, kykenemme vahvistamaan osaamistamme
täysin uudelle tasolle. Samanaikaisesti yrityksissä, jotka
panostavat omaan ydintoimintaan ja ohjaavat
toimintaa arvoilla, kykenevät erottumaan ja
differoimaan toimintansa ja tuotteensa sekä erottuvat
aidolla, läpinäkyvällä toiminnallaan muista.
Jaana Villanen on koulutukseltaan erikoisjuristi (HTM),
ammatillinen pedagogi AmO, tuotekehittäjä, Life
Coach ja palvelumuotoilija. Hän on myös kirjoittanut
tietokirjoja, jotka pureutuvat sekä tuotekehityksen
saloihin että kehittämisen asenteeseen. Keväällä 2019
Villaselta ilmestyy kirja #nostanainenpäivässä – 365
voimaannuttavaa tarinaa naista.

Ohjelmapalveluyrittäjä, bloggaaja
Annakaisa Kilpinen alias Tuunaajamutsi
Annakaisa Kilpinen alias Tuunaajamutsi on kestävän
kehityksen aktiviteetteja tarjoava ohjelmapalveluyrittäjä, bloggaaja, tuunaustoimittaja ja itseoppinut
käsityöläinen, jonka intohimona on innostaa ihmisiä
käyttämään käsiään ja vapauttamaan oma luovuutensa
lentoon
kierrätysmateriaalia
käyttäen.
Pitkä
kaupallinen ura matkailu- ja it-alalla vaihtui neljä
vuotta sitten yrittäjyyteen kestävän kehityksen ja
kierto-talouden edistämisen parissa.
Vähemmän jätettä, enemmän tuunausta!
www.tuunaajamutsi.fi

Ympäristökouluttaja Päivi Koro
Päivi on koulutukseltaan ympäristötekniikan diplomiinsinööri. Hänellä on yli 20 vuoden työkokemus
jätehuoltoalalta. Hän työskentelee ympäristökouluttajana Pirkanmaan Jätehuollossa.

Chief Marketing Officer Ari-Pekka Pietilä
Ari-Pekka Pietilä on pitkän linjan tuotekehitys-, myyntija markkinointiammattilainen, jolla on yli 15 vuoden
kokemus pakkausteollisuudesta. Tällä hetkellä Pietilä
vastaa Amerplast-yritysryhmän tuotekehityksestä,
myynnistä sekä markkinoinnista. Amerplast valmistaa
joustomuovipakkauksia ja on Suomen markkinajohtaja
kaupan kasseissa sekä yksi Euroopan suurimmista
flexopainajista ja pussien valmistajista. Pietilä on
tamperelainen perheenisä, jonka sydäntä lähellä on
urheilu ja erityisesti koripallo.

FT, yliopettaja Ari Haasio
Filosofian tohtori Ari Haasio on tiedonhankintaan ja
informaatiokäytäntöihin erikoistunut tietokirjailija,
tutkija ja kouluttaja. Hän työskentelee yliopettajana
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Haasio on
julkaissut yli 40 tietokirjaa ja lukuisia tieteellisiä
artikkeleita tietoverkkojen käytöstä, tiedonhankinnasta ja verkon eri lieveilmiöistä.
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Aamukahvi ja ilmoittautuminen
Seminaarin avaus
Tampere-talon tervehdys
Liiketoimintapäällikkö Mika Nevalainen
Päivän käytännöt
Eeva Kylä-Paavola
Rohkeutta toimia itselleen merkityksellisellä tavalla
Erikoisjuristi (HTM), ammatillinen pedagogi AmO Jaana Villanen
Miten käsillä tekeminen ja tuunaaminen vaikuttaa mielen hyvinvointiin.
Inspiraatiota uusiokäyttöön ja tuunaukseen.
Ohjelmapalveluyrittäjä, bloggaaja Annakaisa Kilpinen alias Tuunaajamutsi
Kestävä kehitys Tampere-talossa
Kiinteistöpäällikkö Marko Koivisto ja keittiömestari Juhana Paturi
Lounas
Jätehuolto osana kiertotaloutta
Ympäristökouluttaja Päivi Koro, Pirkanmaan Jätehuolto
Essi Kiertokassi – vastuullisen yhteistyön tulos
CMO Ari-Pekka Pietilä, Amerplast
Failing
Petri Mäkiharju
Kahvitauko
Tiedonhaku on muutakin kuin googlettamista
FT, yliopettaja Ari Haasio, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Concierge Finland Oy:
Ainutlaatuista, ammattitaitoista ja aina henkilökohtaista palvelua
Hospitality Manager Satu Aarnio
Yhteenveto päivästä ja arvonta
Seminaaripäivä päättyy

Ilmoittautuminen:

Ilmoittaudu seminaariin 9.9. mennessä Sihteeriyhdistyksen
verkkosivuilla kohdassa Tapahtumat/Sihteeriyhdistys.

Hinta:

Seminaarin hinta on Sihteeriyhdistyksen jäsenille 160 euroa 20.6.
saakka, tämän jälkeen ilmoittautuneille 180 euroa. Ei-jäsenille hinta
on 210 euroa. Hinta sisältää seminaarin ohjelman perjantaina 27.9.
tarjoiluineen. Luentomateriaalit toimitetaan osallistujille jälkikäteen
sähköisesti.

Laskutus:

Ilmoittautuneille lähetetään lasku sähköpostitse. Yhdistys ei
verkkolaskuta. Ilmoittautumisen voi perua kuluitta 9.9. mennessä
ilmoittautumisen vahvistusviestissä olevan linkin kautta. Tämän
jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei hyvitetä.
Esteen sattuessa ilmoittautumisen voi siirtää toiselle henkilölle
(huomioikaa eri hinta jäsenille ja ei-jäsenille).

Majoitus:

Seminaarin osallistujat varaavat ja maksavat majoittumisensa itse.
Lapland Hotels Tampereesta on varattu huonekiintiö 26.-27.9., joka
on voimassa 12.8. saakka tai kunnes kiintiö täyttyy. Huonehinnat
ovat voimassa ainoastaan varauksissa, jotka tehdään suoraan
hotellista joko sähköpostitse tai puhelimitse. Hinnat ovat
huonekohtaisia yhdeltä yöltä ja sisältävät aamiaisen sekä
arvonlisäveron.
Lapland Hotels Tampere, Yliopistonkatu 44, 33100 Tampere
email: tampere@laplandhotels.com, puh. 03 383 0000
1 hengen huone 113 EUR, 2 hengen huone 128 EUR
Kiintiötunnus: ALLS2019

Lisätiedot:

Sari Ollikainen, Sihteeriyhdistys ry
email: sari.ollikainen@sihteeriyhdistys.fi, puh. 040 094 9878

S2019-seminaarin järjestää Sihteeriyhdistys ry, yhteistyössä:

