
 
 

Systeemianalyysin laboratorio julistaa haettavaksi matka-avustukset  
 
Tulenkantajat-seminaariin Pafoksella 7.-14.7.2015 
 
Seminaari on tarkoitettu tieteiden, liike-elämän, taiteiden ja yhteiskunnan eri sektoreilla toimiville tulevaisuuden tekijöille, 
jotka haluavat laajentaa ja syventää omaa ajatteluaan, terävöittää elämänfilosofiaansa ja käsitystään tulevaisuudestaan, 
kehittää henkisiä vahvuuksiaan ja synnyttää verkostoja muihin tulevaisuuden luoviin vastuutoimijoihin. Seminaari 
toteutetaan 12:tta kertaa. Noin 100 hengen seminaariryhmä on avoin kaikille kiinnostuneille ja on heterogeeninen 
taustoiltaan ja elämäntilanteiltaan. Yritykset ja organisaatiot lähettävät seminaariin omia edustajiaan. Monet osallistujista 
tulevat mukaan täysin omarahoitteisesti. 
 

Haettavana olevat matka-avustukset perustuvat professori Esa Saarisen seminaariin kohdennettuun lahjoitukseen. Ne on 
tarkoitettu Aalto-yliopiston perusopiskelijoille, jatko-opiskelijoille ja nuorille tutkijoille. Matka-avustukset on lahjoittanut 
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö. Ne ovat suuruudeltaan 1000 € perusopiskelijoille ja 500 € jatko-opiskelijoille 
sekä tutkijoille. Avustus voidaan myöntää noin 25 hakijalle. Seminaarin kokonaiskustannuksista jää hotellivaihtoehdosta 
riippuen omakustannusosuudeksi vähintään 300 € opiskelijoille, jatko-opiskelijoille ja tutkijoille vastaavasti 800 €. 
Seminaarin vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Aurinkomatkat, joka on järjestänyt seminaaritilat ja jonka 
matkapakettiin seminaari on kytketty. 
 

Seminaarin teemoja ovat:  
1. Oman persoonavoiman kehittäminen  
2. Ihmisten sisäiset voimavarat  
3. Vuorovaikutuskyvyt  
4. Ajattelun luovuus ja moniulotteisuus  
5. Systeemiäly  
6. Yritteliäs ja yhteistyöhakuinen elämänasenne  
7. Arvopohjainen johtajuus ja vaikuttavuus 
 

Seminaarin lähestymistapa, pedagogiikka ja henki ovat samanlaisia kuin prof. Saarisen luennoilla Aalto- yliopistossa. 
Ideana on synnyttää ainutlaatuisen kohottava intensiiviajattelun ympäristö, jossa jokainen voi laajentaa dynaamisesti ja 
häiriintymättömästi omia näköalojaan ja kykyjään kehittää itseään. 
 

Lisätietoja seminaarin sisällöistä ja työmuodoista: www.tulenkantajat.com 
Lisätietoja antavat prof. Esa Saarinen (esa.saarinen@aalto.fi), DI Jaakko Korhonen (jaakko.korhonen@aalto.fi), sekä DI, 
oik.yo Suvi Sillanpää (suvi.sillanpaa@aalto.fi), jotka ovat osallistuneet seminaariin. 
 
Hakemukseen tulee liittää hakijan cv, opintorekisteriote sekä kuvaus omasta kiinnostuksesta seminaaria kohtaan. 
Hakemukseen voi myös liittää hakijan elämänfilosofista otetta ilmentävää aineistoa, esimerkiksi prof. Saariselle 
suoritettuja pohdintaesseitä.  
 

Matka-avustusten hakemukset käsittelee Systeemianalyysin laboratorio. Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköisesti 
maanantaihin 9.3.2015 klo 12.00 mennessä Systeemianalyysin laboratorion sihteerille Minna Westerlundille 
minna.westerlund@aalto.fi. Kokoa hakemusasiakirjat yhdeksi pdf-liitetiedostoksi jonka nimenä on oma nimesi. Päätökset 
tehdään 20.3.2015 mennessä. 
 

 
Espoossa 25.2.2015 
 
 
Raimo P. Hämäläinen 
Professori, Systeemianalyysin laboratorion esimies 
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