
 

 

 

Organisaatiodynamiikan, intersubjektiivisuuden, kokemuksellisuuden ja vuorovaikutuksen 
tutkimuskonferenssi, Tieteiden talo, Helsinki 13.-14.3.2015 

 

 

Organisaatio  

kokemuksena 
 

Mielikuvat, fantasiat, realiteetit ja tunteet 
      

 

 

Miten syntyy mielikuva organisaatiosta? Organisaatiot ovat 
olemassa kokemuksellisesti. Yhteiskunta ja elämä jäsentyvät 
niiden kautta. Samalla organisaatiot ovat epämääräisiä ja 
toisinaan hahmottomia. Organisaatioihin kohdistuu paljon 
erilaisia tunteita meitä muokaten ja todellisuutta luoden.  

 

Kokemus ja organisaatio ovat jännitteisiä asioita. Kokemus on 
yksityinen, mutta voimme puhua myös jaetuista kokemuksista. 
Mitä eri näkökulmat avaavat meille organisaatioiden 
dynamiikasta? Mikä saa meidät kokemaan organisaation 
organisaationa? Kenen tai keiden kokemuksista puhutaan kun 
puhutaan kokemuksista organisaatioissa? Millä tavalla 
organisaatio on jaettu kokemus? Esimerkiksi näitä kysymyksiä ja 
uusia avauksia pohditaan tutkimuskonferenssissa alustusten ja 
puheenvuorojen kautta. 

 

Tutkimuskonferenssin pääpuhujia ovat Taideyliopiston Sibelius-
Akatemian varadekaani, professori ja koulutusryhmä-
psykoanalyytikko Kari Kurkela sekä Jyväskylän yliopiston 
filosofian professori ja psykoanalyytikko Jussi Kotkavirta. Heidän 
lisäkseen kaksipäiväinen foorumi koostuu eri alojen tutkijoiden 
ja asiantuntijoiden esityksistä ja erilaisista keskusteluista. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 



 

 

 

 

Organisaatio kokemuksena ohjelma 
 

Perjantai 13.03.2015 

09.00 – 09.30 Ilmoittautuminen 

9.30 – 10.00 Tervetuloa ja konferenssin avaus 

10.00 – 11.00 Kari Kurkela ”Organisaatiokokemuksen pohdintaa ja teoreettisia jäsennyksiä” 

11.00 - 12.00 Lounas 

12.00 -14.00 Konferenssiesitykset, tarkemmat teemat, esittäjät ja aikataulut: www.finod.fi  

14.00 – 14.30 Kahvi 

14.30 – 16.30 Konferenssiesitykset jatkuvat 

16.30 – 17.00 Yhteiskeskustelu 

 

Lauantai 14.03.2015 

09.00 -09.30 Huomioita ja kokemuksia perjantain esityksistä 

09.30 – 10.30 Jussi Kotkavirta ”Häpeän tehtävistä ja vaikutuksista organisaatioissa” 

10.30 – 11.30 Konferenssiesitykset, tarkemmat teemat, esittäjät ja aikataulut: www.finod.fi  

11.30 – 12.30 Lounas 

12.30 – 14.30 Konferenssiesitykset jatkuvat 

14.30 – 15.00 Yhteiskeskustelu ja konferenssin päätös 
 

 

 

Konferenssin järjestää Organisaatiodynamiikka FINOD ry. FINOD on tieteellinen yhdistys, 
jonka tehtävänä on edistää organisaatioiden dynamiikan tutkimusta ja luoda edellytyksiä 
sen soveltamiselle sekä edistää jäsenkuntansa ammatillista kehittymistä alalla. 
 

 

 

Tutkimuskonferenssin hinta 

Tutkimuskonferenssin  hinta on 60 euroa +alv 24 % 
kahdelta päivältä. Osallistuminen vain toiseen 
päivään 40 euroa + alv 24%. 

 

Hinta sisältää ohjelman mukaisen sisällön 
sekä tervetulokahvin. Osallistumismaksu 
laskutetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 

Ilmoittautumiset 01.03.2015  mennessä 
verkkolomakkeella osoitteessa 

www.finod.fi. Ilmoittautumiset ovat sitovia eikä 
peruutuksia hyvitetä. 
 

 

Tutkimuskonferenssin järjestelytoimikunta:  

Terttu Malo (pj), Kari Kurkela, Jussi Kotkavirta, Timo 
Latomaa ja Jani Kukkola 

http://www.finod/
http://www.finod/
http://www.finod.fi./

