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Petteri Kilpeläinen
kirjailija, yritysvalmentaja ja hallitusammat-
tilainen, joka energisoivalla puheellaan saa 
jokaisen kuulijansa innostumaan uusista 
näkökulmista. Hänen suuri intohimonsa 
on ihmisen potentiaalin ja suorituskyvyn 
johtaminen. Petterin tavoitteena on yhdistää 
tuoreella tavalla yrityksen johtamisen, luo-
vuuden ja huippu-urheilun vahvuudet. Hän 

on uransa aikana ehtinyt puhua kymmenille tuhansille johtajille 
ja asiantuntijoille yli kymmenessä eri maassa. Hänen valmen-
nuksiinsa on osallistunut myös lukuisia huippu-urheilijoita ja 
-valmentajia, suomenmestareista maailmanmestareihin ja olym-
piavoittajiin saakka. Petterin missio on energisoida, inspiroida ja 
kehittää ihmisiä, jotta he saisivat enemmän irti elämästään.

Jouni Veijalainen
Kasvatustieteen tohtori Jouni Veijalainen 
kouluttaa ja luennoi kasvatuksesta, lasten 
että aikuisten kehityksestä ja oppimisesta, 
sekä työhyvinvoinnin monimuotoisista ulot-
tuvuuksista ympäri Suomen. Vuonna 2020 
julkaistun lasten itsesäätelyä käsittelevän 
väitöskirjan lisäksi, Jouni on inspiroitunut 
tutkimaan myös aikuisten itsesäätelyä työ-

elämässä. Koulutustyön lisäksi hän kirjoittelee ihmisyyden raken-
tumisen sisällöistä, sekä vaikuttaa sisällöntuottajana erilaisissa 
oppimista ja hyvinvointia tukevissa projekteissa.

Dan Soback
Dan on kokenut ja alallaan arvostettu 
valmentavan johtajuuden kouluttaja, coach 
ja kirjailija. Hänellä on noin 20 vuoden koke-
mus johtamisen kehittämisestä lukuisilta eri 
toimialoilta. Hänen toimintansa ytimessä on 
auttaa yksilöitä ja yhteisöjä kasvamaan kohti 
viisasta johtajuutta uuden ajan toimintaym-
päristössä. Hänen asiakkainaan ovat olleet 

niin aloittelevat johtajat kuin kansainvälisten organisaatioiden 
korkeimmassa johtotehtävissä työskentelevät kokeneet ammat-
tilaisetkin.

Mikko Mäkelä
Vantaan varhaiskasvatuksen johtaja, tie-
tokirjailija Mikko Mäkelä on pitkän linjan 
varhaiskasvatuksen ammattilainen. Hän on 
kirjoittanut yhdessä Teemu Leinosen kanssa 
kirjan Hyvän oppimisen tilat. Mikko lähestyy 
oppimisympäristöjä monipuolisesti laajen-
taen oppimisympäristön käsitettä uusille ja 
yllättävillekin alueille.

Pauli Forma
Pauli on työuransa aikana toiminut työelä-
män ja työkyvyn kehittämiseen liittyvissä 
tehtävissä Kevassa, Työterveyslaitoksella ja 
Varmassa. Hänen kirjansa ”Johtajan työkyky-
kirja”, julkaistaan keväällä 2023.

Katja Sirvio
Väitöskirjatutkija, kasvatustieteiden mais-
teri Katja Sirvio selvittää kiperiä kysymyksiä 
varhaiskasvatustyön kuormittavista tekijöis-
tä sekä kouluttaa ja luennoi hyvinvoinnin 
laajasta kentästä. Väitöskirjassaan hän tutkii 
varhaiskasvatuksen opettajien ammatin 
pitovoiman haasteita. Hän työskentelee Kok-
kolan yliopistokeskuksella kasvatustieteen 

yksikössä tutkijana ja varhaiskasvatuksenopettajaopiskelijoiden 
kouluttajana. Katjaa innostaa uusien perspektiivien ja työkalujen 
tarjoaminen hyvän työelämän rakentamiseksi.

Hannele Roponen
Hannele Roponen työskentelee yliopis-
tonopettajana Koulutusjohtamisen instituu-
tissa. Väitöskirjassaan hän tutkii varhais-
kasvatuksen johtamisen merkityksellisyyttä 
ja pyrkii löytämään konkreettisia työkaluja 
johtoasemassa toimiville sekä johtamiskult-
tuurin luomiseen että toimintakulttuurin joh-
tamiseen. Roponen on koulutukseltaan kas-

vatustieteen maisteri ja myöhemmin täydentänyt osaamistaan 
kasvatus- ja opetusalan johtamisopinnoilla. Ennen siirtymistään 
yliopistonopettajaksi Roponen on työskennellyt päiväkodinjohta-
jana ja varhaiskasvatuksen opettajana Helsingin kaupungilla.

Jenni Airaksinen
Jenni Airaksinen työskentelee yliopiston-
lehtorina Tampereen yliopistossa ja van-
hempana neuvonantajana FGC:llä. Hän on 
pitkän linjan kuntatutkija- ja kehittäjä, jonka 
erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat kun-
tajohtamisen sekä toiminnan uudistamisen 
kysymykset.
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