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Kirsi Rytkönen

Mirva Ritari

Mika on luovuudestaan ja erinomaisesta
johtamisesta palkittu suomalainen yrittäjä ja pitkän linjan
toimitusjohtaja. Mika
toimi Mustin ja Mirrin
toimitusjohtajana
2010-2017, jolloin
Musti ja Mirri käytännössä rakennettiin
kokonaan uudelleen ja
sen seurauksena ketju kasvoi kymmenkertaiseksi kooltaan ja samalla Suomen kansainvälisimmäksi ja asiakaspalvelultaan mitatusti
Suomen parhaaksi vähittäiskauppaketjuksi.
Nykyään Mika vaikuttaa pääomasijoittajana
ja on mukana lisäksi usean yhtiön hallituksessa. Hän on ollut mukana kirjoittamassa
myös kolmea kirjaa: Mahtava Moka (2018),
muutosvoimaa (2020) ja Pelastetaan Strategia (2021).

Kirsi on johtamisen ja työelämän asiantuntija ja kehittäjä. Erityinen intohimo
on ihmislähtöinen,
palveleva johtajuus,
josta Kirsi on väitellyt
vuonna 2019. Hänellä
on vahvaa kokemusta
varhaiskasvatuksen johtajuudesta,
henkilöstöhallinnon asiantuntija- ja kehittämistehtävistä,
osaamisen johtamisesta, työhyvinvoinnista,
työyhteisösovittelusta sekä erilaisten työyhteisöjen sparrauksesta ja valmennuksesta.
Tällä hetkellä Kirsi toimii Kokkolan kaupungin
henkilöstöjohtajana. Lisäksi hän kouluttaa ja
valmentaa erilaisia työyhteisöjä ja esihenkilöitä ympäri Suomen.

Mirva Ritari toimii Lempäälän kunnan
varhaiskasvatuspäällikkönä. Hän on pitkän
linjan varhaiskasvatuksen ammattilainen
ja toiminut viimeiset
17 vuotta johtotehtävissä. Johtajan työssä
keskeistä Mirvan mielestä on positiivinen
asenne, aito kohtaaminen ja läsnäolo. Hän pyrkii johtamaan
omalla esimerkillään. Mirvan mottona on
– Ilon kautta jokaiseen päivään – lapsen etu
edellä.

Janniina Vlasov
Janniina Vlasov (KT, Lto) työskentelee arviointineuvoksena Kansallisessa koulutuksen
arviointikeskus Karvissa. Hän vastaa varhaiskasvatuksen ulkoisten
arviointien toteuttamisesta ja kansallisten
arviointityökalujen
sekä laadunarviointiKuva Nina Kaverinen
järjestelmän kehittämisestä. Aiemmin Vlasov on työskennellyt
väitöskirjatutkijana Tampereen yliopistossa,
johon hän väitteli vuonna 2018. Uransa alkuajat Vlasov työskenteli varhaiskasvatuksen
opettajana eri ikäisten lasten ryhmissä niin
yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

Reima Launonen
Reima on työelämän tutkija ja kehittäjä. Hän
haluaa rakentaa työelämää, jossa ihmiset kokevat työnsä
merkitykselliseksi
ja pääsevät aidosti
vaikuttamaan työtehtäviinsä. Esityksissään
Reima yhdistelee
tutkimuksien sisältöjä
konkreettisiin työn arjen esimerkkeihin. Erityisosaamisalueena on
mielekkääseen työhön liittyvät kysymykset.
Reima työskentelee Filosofian Akatemialla
valmentajana ja on julkaisut vuonna 2021
kirjan Taistelu työstä – Kohti inhimillistä
työelämää, jossa esitellään tiekartta kohti
inhimillisempää, mielekkäämpää ja tasa-arvoisempaa työelämää.

Paula Laakso
Paula Laakso tutkii inklusiivisen pedagogiikan johtamista varhaiskasvatuksessa ja
perusopetuksessa.
Hän on työskennellyt
varhaiskasvatuksessa
yli 25 vuotta. Paula
on koulutukseltaan
varhaiskasvatuksen
opettaja, kasvatustieteen maisteri
ja erityisopettaja, ja hän on täydentänyt
osaamistaan johtamisopinnoilla. Vapaa-ajallaan Paula on innokas liikunnan harrastaja ja
yleisurheiluvalmentaja.

www.varhaiskasvatusmessut.net

Miia Savaspuro
Miia Savaspuro on viestintään ja työelämään
erikoistunut yrittäjä, tietokirjailija ja puhuja.
Miia on auttanut
kymmeniä organisaatioita rakentamaan
joustavampaa, tuottavampaa ja ketterämpää toimintatapaa
sekä synnyttämään
parempaa johtamista ja vuorovaikutusta. Miia Savaspuron
myyntimenestykseksi noussut kirja ”Itseohjautuvuus tuli työpaikoille – mutta kukaan
ei kertonut, miten sellainen ollaan” (Alma
Talent) julkaistiin vuonna 2019.

Pippa Laukka
Pippa Laukka on pitkän linjan lääkäri ja sote-ammattilainen. Hänet tunnetaan lääkärivaikuttajana sekä Olet
mitä syöt-ohjelman
asiantuntija-juontajana. Sen lisäksi Pippa
on kuntayhtymän
terveysjohtaja, yrittäjä
sekä naisten jalkaKuva Amparo Espana
pallomaajoukkueen
pitkäaikainen lääkäri. Pippa puhuu mielellään hyvinvoinnista, itsensä johtamisesta
sekä elintapojen vaikutuksesta kokonaisterveyteen.

