
 
 

 

 

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämis-
keskus Palmenia on järjestänyt tiedottaja-
koulutusta Lahdessa jo vuodesta 1985 lähti-
en. Kaksikymmentäviisivuotisen koulutuk-
semme kunniaksi järjestämme Lahden tie-
dottajakoulutuksen juhlaseminaarin entisille 
ja nykyisille opiskelijoillemme, kouluttajil-
lemme sekä kaikille muille aiheesta kiinnos-
tuneille. 

Juhlaseminaarimme keskeisenä teemana on 
organisaatioviestinnän tulevaisuus. Sisäisen 
ja ulkoisen viestinnän saralla tapahtuneet 
murrokset ovat muovanneet viestinnän kent-
tää ja tarjonneet uusia mahdollisuuksia or-
ganisaatioiden viestinnän kehittämiseen. 
Tästä hyvänä esimerkkinä on sosiaalinen 
media ja sen mukanaan tuomat haasteet ja 
mahdollisuudet. Tämän päivän ja huomisen 
viestinnässä korostuvat myös luovuuden 
vaatimukset, jotta viestintä voisi erottautua 
nykypäivän yhä kasvavan informaatiotulvan 
joukosta. Näistä ja monista muista mielen-
kiintoisista aiheista kuulet lisää juhlasemi-
naarissamme. Tervetuloa mukaan! 

 

Aika ja paikka 

Torstaina 4. marraskuuta 2010 klo 11.00-17.00 
Lahden aikuiskoulutuskeskus, Kirkkokatu 16, Lahti 

Osallistuminen 

Seminaarin hinta on 150 euroa (sisältää ohjelman, 
salaattilounaan sekä kahvin). Tiedottajakoulutuksen 
1985-2009 käyneille 100 euroa. 

Ilmoittautuminen 01.11.2010 mennessä: 
www.helsinki.fi/palmenia/lahti 

tai 

http://blogs.helsinki.fi/tiedottajakoulutus 

Lisätietoja 

Projektipäällikkö Minna-Maija Salomaa 
p. 09 191 20252 
minna-maija.salomaa@helsinki.fi 
 
Koulutussihteeri Pia Vehnämäki 
p. 09 191 20268 
pia.vehnamaki@helsinki.fi 
 
Internetistä:  
http://blogs.helsinki.fi/tiedottajakoulutus 

 

ORGANISAATIOVIESTINNÄN TULEVAISUUS 

Lahden tiedottajakoulutuksen juhlaseminaari 
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ORGANISAATIOVIESTINNÄN TULEVAISUUS 
Lahden tiedottajakoulutuksen juhlaseminaari 

Lahdessa 04.11.2010 

 

OHJELMA 

11.00 Salaattilounas 

12.00 Juhlaseminaarin avaus 

12.15 Viestinnän ja tiedottajan työn tulevaisuus – Sosiaalisen median haasteet ja mahdollisuudet 
professori Sirkka Heinonen, Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus 

13.30  Kahvi 

14.00 Workshop-työskentelyä (valitse yksi ilmoittautumisen yhteydessä) 

- Ryhmä 1: Henkilöstö strategiaviestinnän vastaanottajana - KTT Minna Mustonen 

- Ryhmä 2: Sitoutuminen ja dialogi romukoppaan? Sisäisen viestinnän haasteet muuttuvassa toimin-
taympäristössä – yliopettaja FT Sanna Joensuu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

- Ryhmä 3: Mobiili media – verkkoviestintä murroksessa – Tutkija, TaT, VTM Mikko Villi, Aalto-
yliopiston kauppakorkeakoulu 

- Ryhmä 4: Tiedottaja oman työyhteisönsä viestintäosaamisen kehittäjänä - uudistuvan ja uudistavan 
tiedottajaroolin haasteisiin vastaaminen – johtava konsultti VTT Helena Lemminkäinen, Kevi Consulting 
Oy, Lahden tiedottajakoulutuksen kurssinjohtaja 

15.30  Paneelikeskustelu 

16.00 Luova markkinointiviestintä IVANAhelsingin tyyliin 
IVANAhelsingin tuottaja Pirjo Suhonen 

17.00  Tilaisuus päättyy 

 

Varaamme oikeuden koulutus- ja kurssiohjelman muutoksiin. 

 

 
 


