
Kehityspiikki Consultingin konsultin Jaana Laukkarisen uutuuskirja Johtajan valta ja pelko ei jätä 
kylmäksi. Se haastaa lukijan pohtimaan omaa tapaansa toteuttaa johtajuutta. Kirja avaa uudella tavalla 
johtamisen kokonaisuutena, jossa rationaalinen puoli ja tunteet näyttäytyvät saumattomana toisiaan 
täydentävänä kokonaisuutena ruumiin kieltä unohtamatta.

Seminaari tarjoaa mahdollisuuden aiheen yhteiseen pohdintaan. Mitä ajattelet johtajana vallasta? Mistä 
on kyse, kun oma kokemus itsestä johtajana ei tunnu vastaavan alaisten kokemusta ja esimiesarvioinnit 
tuntuvat puhuvan kuin eri ihmisestä? Miten omat pelot vaikuttavat johtajan toimintaan? Mitä tärkeää 
keho kertoo? Onko johtajan sukupuolella väliä? 

Tule mukaan Kehityspiikki Consultingin ja Social Innovations Finlandin järjestämään työseminaariin 
tutkimaan yhdessä esimieskollegoittesi ja muiden asiantuntijoiden kanssa näitä haastavia kysymyksiä. 

Ilmoittaudu seminaariin 25.9.2013 mennessä sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.soin.fi 
Tilaisuuden hinta 50 € + alv / hlö.

JOHTAJAN VALTA JA PELKO

Social Innovations Finland ry ja 
Kehityspiikki Consulting Oy 
j‰rj est‰v ‰t  yhteistyˆ ss‰ seminaarin

Torstaina 2.10. klo 13.30 alkaen, Kaapelitehtaalla, 
Tallberginkatu 1 D (pohjakerros Kela & Watti), Helsinki



Ohjelma:

�

Jaana Laukkarinen 
DI, organisaatiokonsultti ja työnohjaaja

Jaana Laukkarinen on toiminut konsulttina vuodesta 2006.
Sitä ennen hän on työskennellyt useissa liike-elämän johtotehtävissä
sekä Suomessa että ulkomailla. Konsulttina Jaana Laukkarinen on
toiminut julkishallinnon ja järjestöjen sekä yritysmaailman
organisaatioissa.

Erityisen mielenkiinnon kohteena Jaana Laukkarisella ovat johtami-
nen ja esimiestyö sekä johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

2.10.2014, Kaapelitehdas, Kela & Watti
13.30 Ilmoittautuminen ja kahvi 

14.00  Tervetuloa

14.10  Johtajan valta ja pelko – johdatus aiheeseen
 organisaatiokonsultti, Practitioner Certificate in Consulting and
 Change (Tavistock Institute), työnohjaaja Jaana Laukkarinen

14.40  Kommenttipuheenvuoro Johtajan valta ja pelko – ammattijohtajan näkökulma 
 Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Merja Merasto

15.15  Yhteistä työskentelyä KC konsulttien johdolla
16.00  Tauko
16.15  Yhteenveto: Mitä vien mukanani? 
16.45  Tilaisuus päättyy

Social Innovations Finland ry (SoInFin) on kiinnostunut 
erilaisista ihmisen, ryhmän ja organisaatioiden toiminnasta ja 
niiden ymmärtämisestä. Lisätietoja www.soin.fi

Kehityspiikki Consulting Oy on yhteiskunnalliseen konsultoin-
tiin, johtamiseen, ohjaamiseen sekä työyhteisöjen ja yksilöiden 
muutostilanteisiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio. Lisä-
tietoja www.kehityspiikki.fi
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