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KUTSU TAVARANTOIMITTAJATILAISUUTEEN 24.5.2018 

 
Hyvä yhteistyökumppani,  

 
Tervetuloa Alkon tavarantoimittajatilaisuuteen Sokos Hotel Presidenttiin 24.5. 
Päivän ohjelmassa on luvassa ajankohtaisten asioiden lisäksi sukellus 
kriisiviestinnän perusteisiin ryhmäharjoitusten avulla. Tilaisuuteen ovat 

lämpimästi tervetulleita myös yrityksen viestinnästä vastaavat henkilöt. 
 
Vaikka kriisitilanne on aina uhka sekä yrityksen maineelle, 
sidosryhmäsuhteille että liiketoiminnalle, on siinä oikein hoidettuna 
mahdollisuus myös yrityksen maineen vahvistamiseen. 
 

Reaaliaikaisen tiedonvälityksen ja sosiaalisen median aikana myös pienet 

virheet tai laiminlyönnit voivat kasvaa kriisiksi, joka vaatii nopeaa reagointia 
ja toimenpiteitä. Siksi ennakointi, suunnittelu ja valmennus ovat parhaita 
keinoja kriisien- ja riskienhallintaan.  
 
Kriisiviestintäharjoitukset toteutetaan pienryhmissä, jolloin jokainen pääsee 
itselleen sopivaan kuvitteelliseen tilanteeseen kokeilemaan tilanteessa 

toimimista myös käytännössä. Tiiviin koulutuspäivän aikana sinulle syntyy 
hyvä käsitys onnistuneen kriisiviestinnän toimintatavoista sekä hyvistä 
käytännöistä ja prosesseista kriisitilanteiden varalle. Kotiin viemisiksi saat 
myös tiiviin tietopaketin onnistuneen viestinnän askelmerkeistä 
mediakriittisissä tilanteissa.  
 

Paikka  Original Sokos Hotel Presidentti, 

 Eteläinen Rautatiekatu 4, 

 00100 Helsinki 
 

Aika  torstai 24.5.2018 klo 9.–15.30 
  

Ohjelma  9.00 – 9.30 Aamukahvi  
9.30 – 11.00 Ajankohtaiset asiat, ostojohtaja Minna Alitalo  

11.00 – 12.00 Kriisiviestinnän periaatteet, Erik Bäckman, Miltton, 
viestintäjohtaja Maritta Iso-Aho, Alko  
12.00 – 12.45 Lounas 
13.00 – 15.30 Kriisiviestintäharjoitukset ryhmissä  
 
Kriisiviestintäharjoitukset tehdään pienryhmissä. Valitse alta sinua 

kiinnostava teemaryhmä:   
 
1. Terveydelle vaarallinen määrä metanolia tequilassa. 

 
2. Ihmisoikeusloukkaus Etelä-Afrikan viinintuotannossa.  
 
3. Lasinsiruja tuotteessa.   

 
4. Työntekijän menehtyminen rommin hankintaketjuun kuuluvan tuottajan 
sokeriruokopellolla.  
 
5. Raja-arvot ylittävä pitoisuus homemyrkky okratoksiinia punaviinissä.  
 
6. Vesipula tuotantolaitoksella.  

 
7. Työntekijöiden terveyttä vaarantanut onnettomuus tuotantolaitoksella.  
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Jokaiseen teemaryhmään mahtuu noin 15 henkilöä. Jos ilmoittautujamäärä 
yksittäiseen kriisiviestintäharjoitukseen on suuri, jaamme osallistujat ryhmiin 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 

Esitysmateriaali tullaan julkaisemaan alko.fi sivustolla tilaisuuden jälkeen. 
 

Ilmoittautuminen Muistathan ilmoittautua info-osuuteen ja valitsemaasi kriisiviestinnän  
  ryhmään.  

 
Ilmoittautuminen tapahtuu klikkaamalla seuraavaa linkkiä: 
(tai kopioimalla linkin osoitteen selaimeen) 

 

http://www.eventilla.com/tavarantoimittajatilaisuus_24052018 
 
Ilmoittaessasi useita henkilöitä, tulee selaimeen avautuva lomake täyttää 

kertaalleen jokaista henkilöä kohden. 
 

Ilmoittautumiset perjantaihin 4.5.2018 mennessä. 
 

 
Lämpimästi tervetuloa! 
 

 Ystävällisin terveisin, 
Minna Alitalo, ostojohtaja 

http://www.eventilla.com/tavarantoimittajatilaisuus_24052018

