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Ria Parppei
Ria on ICF:n sertifioima ammatticoach. 
Hänellä on tutkinnot lisäksi työpsykolo-
gian ja johtamisen, kauppatieteiden sekä 
aikuiskasvatustieteen aloilta. Ria on joh-
don ja organisaatioiden toimeenpanon 
kehityskumppani. Hän on kiinnostunut 
siitä, miksi vahvastikaan motivoituneet 
ihmiset eivät välttämättä saavuta tavoit-

teitaan, vaikka yleinen ajattelumallimme on jo kauan painottanut 
motivaation roolia tavoitteen saavuttamisen varmistajana. Rialla on 
palava halu murtaa raja-aitoja ja kulkea toimeenpanon kehittämi-
sen kärkirintamassa edistäen samalla uusia käytännön toimintamal-
leja. http://riaparppei.com/  

Venla Bernelius
Venla on Helsingin yliopiston kau-
punkimaantieteen apulaisprofessori, 
jonka työtä on aina ohjannut viehätys 
tieteeseen ja mahdollisuudet yhteis-
kunnalliseen vaikuttavuuteen. Venla on 
opiskellut maantiedettä, tilastotiedettä 
ja sosiaalitieteitä Suomessa ja Ruotsissa 
ja väitellyt kaupunkimaantieteestä Hel-

singin yliopistossa. Hänen suurimpina akateemisina kiinnostuksen 
kohteena on ymmärtää kaupunkien sosiaalispataalista kehitystä ja 
sen vaikutuksia yhteiskuntaan ja sen instituutioihin. Valtaosa Venlan 
työstä keskittyy segregaatioon, tarkastellen erityisesti erityimistä 
aiheuttavia mekanismeja. https://www.helsinki.fi/fi/kaupunkitutki-
musinstituutti/venla-bernelius 

Marja Kaijala
”Yhteistyöosaaminen ei synny asian-
tuntijuuden sivutuotteena”. Yhteistyötä 
pitää kehittää, mutta sitä tulee myös 
edellyttää ja johtaa. Yhteistyölle tulee 
määritellä selkeät tavoitteet ja luoda 
rakenteet. Helppoa ja itsestään selvää-
kö? Marja on Sisu Akatemian perustaja, 
toimitusjohtaja valmentaja, työnohjaaja. 

Hän on toiminut myös päiväkodinjohtajana. Marjalla on vankka 
kokemus varhaiskasvatuksesta. ”Konkretisoi, selkeytä ja puhu niin, 
että 6-vuotiaskin ymmärtää!” toimii Marjan mottona. 
http://sisuakatemia.fi/author/marja-kaijala/ 

Arto O Salonen
Arto toimii apulaisprofessorina ja yhteis-
kuntatieteellisen ja kauppatieteellisen 
tiedekunnan dosenttina Itä-Suomen 
yliopistossa ja kasvatustieteellisen tie-
dekunnan dosenttina Helsingin yliopis-
tossa. Arto haastaa etsimään elämän 
rikkauden täydempää esiinpääsemistä ja 
ihmisen sisäistä elämänpaloa. Voimal-

lisempi 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/ 

Ulla Siimes
Ulla toimii vanhempainliiton toimin-
nanjohtajana ja vastaa liiton toiminnan 
kehittämisestä ja johtamisesta sekä hen-
kilöstöasioista. Hän on mukana monissa 
erilaisissa työryhmissä ja verkostoissa. 
Ullalla on vahvaa osaamista kodin ja kas-
vatusyhteisön yhteistyön kehittämisestä, 
järjestötoiminnasta ja viestinnästä. Myös 

kasvatusalan moninaiset asiat ovat hänelle tuttuja. Ulla on omasta 
mielestään unelmatyössään. 
https://vanhempainliitto.fi/yhteystiedot/ulla-siimes/  

Jari Hakanen
Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori 
Jari Hakaselle työn imu on aina läsnä, sillä 
hän tutkii sitä työkseen. Työn muuttues-
sa yhä vaativammaksi asiantuntijatyön 
pysyvänä haasteena on työn kuormitta-
vuuden hallinta. Muuttuvassa maailmassa 
erilaisten työelämän ilmiöiden tarkastelu 
ihmisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta on 

aina vain tärkeämpää. Jari on kiinnostunut työn tuunaamisesta sekä 
palvelevasta ja ihmislähtöisestä johtamisesta. 
https://www.ttl.fi/henkilot/jari-hakanen/ 

Ira Lange
Ira on johtamiseen, yksilö ja tiimi- sekä 
ryhmätyöskentelyyn erikoistunut ammat-
ticoach, valmentaja ja puhuja. Hänellä on 
pohjaton usko ihmisen kykyyn kehittyä ja 
kasvaa olivatpa olosuhteet mitkä tahansa. 
Iralla on kyky tutkia yksilöiden ja tiimien 
kanssa vaikeita ja kipeitä asioita, jotka 
ovat olleet organisaation tuloksen teke-

misen esteinä. Luottamuksen rakentamisen taito on Iran mielestä 
kaiken yhteisen tekemisen kulmakivi. http://www.bci.fi/ira-lange/ 

Vesa Purokuru
Johtamisen ja yhteistyön sparraaminen 
haasteellisissa muutoksissa on Vesan työn 
ydintä. Tutkiminen ja uutta luova dialogi 
toimivat tekemisen perustana. Vesa 
käyttää luovia ja uudenlaisia työskentely-
tapoja, kuten taidetta ja sirkusta ajattelun 
avaajana. Johtajakoulutuksissa käyte-
täänkin yhä enemmän erilaisia taiteen 

muotoja työelämän luovuuden ja inspiraation löytämiseen. Vesa 
uskaltaa haastaa ryhmää vaikeissakin asioissa. Vaikeudet opettavat 
meitä eteenpäin. https://www.humap.com/me/vesa-purokuru/ 


