Tiedote 30.1.2014
JULKKIKSET MUKANA TYÖHYVINVOINTITAPAHTUMASSA - WORK GOES HAPPY HELSINGISSÄ HUHTIKUUSSA
Anna Perho, Jaakko Saariluoma, Mato Valtonen ja monet muut julkisuudesta tutut kasvot tuovat positiivisuutta
ja mielenkiintoa suomalaisten työhyvinvointiin.
SUURI WORK GOES HAPPY -TYÖHYVINVOINTITAPAHTUMA JÄRJESTETÄÄN HELSINGISSÄ HUHTIKUUSSA
- WGH solmi yhteistyösopimuksen Örppis-sarjakuvan luojan kanssa
- WGH on Työelämä 2020 -hankkeen kumppani
Work goes happy (WGH) on työhyvinvointikonsepti, joka luo asiapitoisia, mutta viihdyttäviä ja mieleenpainuvia
elämyksiä ja tapahtumia - lisäten mukaan myös viihdemaailman elementtejä. WGH avaa väyliä työhyvinvoinnista ja työelämästä tiedottamiseen niin asiantuntijoille kuin työyhteisöille. Suuri Work goes happy -työhyvinvointitapahtuma järjestetään Helsingin Wanhassa Satamassa tiistaina 1.4.2014 koko päivän kestävänä messutapahtumana. Yleisöllä on tapahtumaan vapaa pääsy.
MUKANA MM. MATO VALTONEN, JAAKKO SAARILUOMA JA ANNA PERHO
Wanhassa satamassa messualueen päälavaa isännöi tänä vuonna Mato Valtonen ja lavan ohjelmana nähdään
sopiva sekoitus vankkaa asiantuntemusta sekä viihdemaailmasta tuttuja kasvoja. Mukaan tapahtuman luennoitsijaksi on lupautunut mm. myös näyttelijä ja stand up-koomikko Jaakko Saariluoma sekä juontaja-toimittaja
Anna Perho.
Täydellinen ohjelmasisältö ja esiintyjät julkaistaan myöhemmin.
WGH SOLMI YHTEISTYÖSOPIMUKSEN ÖRPPIKSEN JA TAITEILIJA JOUKO TAPIO ORTJUN KANSSA
Örppis on Jouko Tapio Ortjun luoma hurmaava tyyppi, joka ei kuitenkaan ujostele mielipiteissään tutkaillessaan
maailman menoa. Örppis tekee huomioitaan myös työhyvinvoinnin teemoihin liittyen. Hahmo vierailee WGH:n
Facebook-sivuilla kevään mittaan kerran viikossa. Tammikuussa Örppis on ollut myös Iltasanomien kuukauden
kotimainen sarjakuva. Ensimmäinen WGH-teemainen Örppis on julkaistu WGH:n Facebookissa tammikuussa
2014.
WGH ON TYÖELÄMÄ 2020 -HANKKEEN KUMPPANI
Työelämä 2020 -hanke on mukana kevään Work goes happy -tapahtumassa yhtenä pääyhteistyökumppanina.
Hanke kokoaa työelämän kehittämiseksi tehtävää työtä yhteen ja tarjoaa työpaikoille apua ja välineitä. Työelämä 2020 -hankkeen tavoite on nostaa Suomen työelämä Euroopan parhaaksi seuraavassa seitsemässä
vuodessa.
Lue lisää hankkeesta ja sen tavoitteista osoitteessa: www.tyoelama2020.fi
Mukana työelämän ja työhyvinvoinnin huippuasiantuntijoina tapahtumassa ovat Työelämä 2020 -hankkeen
lisäksi, Great Place to Work Finland Institute, Työhyvinvointifoorumi, Työterveyslaitos (TTL), Työturvallisuuskeskus TTK sekä Johtamisen kehittämisverkosto. WGH tarjoaa myös kaikille avoimia workshoppeja ja messualueen näytteilleasettajina toimii laadukas kirjo yritysmaailman edustajia.
Kevään WGH-tapahtuman näytteilleasettajalista on julkaistu: www.wgh.fi/paatapahtuma/naytteilleasettajaksi
Tapahtuman sivut:
www.wgh.fi
www.facebook.com/workgoeshappy
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