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Perttu
Pölönen
Perttua voidaan
kuvailla monin
eri tavoin. Hän
on mm. keksijä,
kirjailija, säveltäjä, puhuja,
futuristi ja visionääri. Hänessä
yhdistyy kiinnostus teknologiaan, tieteeseen
ja taiteeseen. Hän on koulutukseltaan säveltäjä, valmistunut Sibelius-Akatemiasta. Perttu
on voittanut Euroopan suurimman nuorille
suunnatun tutkimuskilpailun (EUCYS). Lisäksi
hän on opiskellut Singularity University -ajatushautomossa, NASAn tutkimuskeskuksessa
Kaliforniassa ja perustanut voittoa tavoittelemattoman järjestön 360ed, joka kehittää lisätyn todellisuuden opetussovelluksia Aasian
kehittyville markkinoille. Tammikuussa 2020
julkaistiin Pölösen esikoiskirja Tulevaisuuden
lukujärjestys ja nyt Perttu kirjoittaa parhaillaan toista kirjaansa, Tulevaisuuden identiteetit, joka julkaistaan joulukuussa.

Arto O.
Salonen
Arto toimii
apulaisprofessorina Itä-Suomen yliopiston
yhteiskunta- ja
kauppatieteellisessä tiedekunnassa sekä
dosenttina Itä-Suomen yliopistossa, Helsingin
yliopistossa ja maanpuolustuskorkeakoulussa.
Arto haastaa etsimään elämän rikkauden täydempää esiin pääsemistä ja ihmisen sisäistä
elämänpaloa. Voimallisempi läsnäolo tässä
hetkessä viitoittaa suuntaa kohti upeuksia.
Elämä on miellyttävää, kun ihmiset luottavat
toisiinsa, tekevät yhteistyötä ja huolehtivat
toisistaan. Arto on valovoimainen ja inspiroiva
puhuja, joka avartaa käsityksiä hyvinvoinnista, rakentaa elinvoimaisia organisaatioita ja
edistää kestävään yhteiskuntaan siirtymistä.
https://artosalonen.com/
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Niina
Junttila
Niina on Turun
yliopiston
Opettajankoulutuslaitoksen ja
Sote-Akatemian
kasvatuspsykologian professori. Lasten ja
nuorten hyvinvointi- ja palvelujärjestelmätutkimuksen lisäksi Niina työskentelee Opetushallituksen Perusopetus ja varhaiskasvatusyksikössä, erityisesti lasten osallisuuden ja
hyvinvoinnin kehittämiseen liittyvien asioiden
parissa. Hän on tutkinut lasten, nuorten ja
perheiden psykososiaaliseen hyvinvointiin,
terveyteen, turvallisuuteen ja erityisesti
yksinäisyyteen ja ostrakismiin liittyviä asioita
yli 20 vuotta ja kirjoittanut aiheesta lukuisten
tieteellisten julkaisujen lisäksi journalismialan
palkintoehdokkuuksia saaneita asiaproosakirjoja. Lasten, nuorten, vanhempien ja vankien
kertomusten pohjalta Niina tietää, miltä
tuntuu, kun kukaan ei näe, kuule tai kosketa
ja haluaa siksi vaikuttaa asiaan paitsi tieteen,
myös koulutuspolitiikan ja yhteiskunnallisen
vuorovaikutuksen keinoin

Satu
Pihlaja
Satu on psykologi, valmentaja,
tietokirjailija
sekä pidetty
kouluttaja ja
puhuja. Hän
haluaa työllään
saada aikaan
muutoksia, jotka vievät eteenpäin. Itsensä
johtaminen on hänelle sydämenasia, sillä itsensä johtamisen taidot auttavat sekä työssä,
että vapaa-ajalla saamaan aikaan niitä asioita,
joita haluamme saavuttaa. Mielen taidot ovat
kriittisen tärkeitä nykypäivän nopeasti muuttuvassa maailmassa, joten niitä kannattaa
harjoitella.

Mona
Moisala
Mona on
aivotutkimuksesta väitellyt
psykologian
tohtori, ja aivojen hyvinvoinnin
asiantuntija.
hän on tutkinut
esimerkiksi sitä, miten multitasking vaikuttaa aivoihin ja keskittymiskykyyn. Mona on
kiinnostunut siitä, miten aivomme sopeutuvat
nyky-ympäristöön, jossa painimme informaationtulvan ja lisääntyneen kiireen tunnun
kanssa. Hän on kiitelty puhuja ja puhunut
mm. siitä miten älylaitteet vaikuttavat kehittyviin aivoihin.

Anu
Kaila
ympäristökasvatuksen asiantuntija
Ympäristökoulu
Polku,
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
FM Anu Kaila on työskennellyt kestävän kulutuksen kasvatuksen parissa Kierrätyskeskuksen ympäristökoulussa vuodesta 2006. Hän
on opettanut kaikenikäisten ryhmiä käyttäen
mm. draamaa, tutkivaa oppimista ja digitaalisia menetelmiä. Hän on myös ollut mukana
laatimassa monia ympäristökasvatusmateriaaleja varhaiskasvatukseen ja kouluihin sekä
opettajakoulutukseen. Hän vetää parhaillaan
Opetushallituksen rahoituksella toteutettavaa
hanketta, jossa toteutetaan maksuton koulutuskokonaisuus varhaiskasvatuksen parissa
työskenteleville.

www.varhaiskasvatusmessut.net

