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Samuli Ranta
Samuli toimii aktiivisena kouluttajana sekä yliopistotutkijana Itä-Suomen
yliopistossa. Hän on tutkitun tiedon puolestapuhuja ja popularisoija. Samulin
ja hänen kollegojensa perustamat varhaiskasvatuksen tutkimustietoa jakavat
sivustot ovat saavuttaneet jo yli 300 000 lukijaa. Hänen väitöstutkimuksensa
oli ensimmäinen positiivista pedagogiikkaa määrittelevä tutkimus
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kentällä. Tutkimuksessaan hän kehitti
toiminnan kehittämiseksi VEPP-menetelmän, jota voidaan hyödyntää opettajan oman toiminnan
kehittämiseksi. Samulin tutkimusintressit keskittyvät tällä hetkellä opettajan osaamiseen pedagogiseen osaamiseen, tiimijohtajuuteen ja tiimityöhön. Koulutuksissaan Samuli keskittyy
lapsen oppimiskokemuksen huomioimiseen, tiimityön kehittämiseen sekä vuorovaikutussuhteiden
vahvistamiseen https://uefconnect.uef.fi/henkilo/samuli.ranta/
Liisa Ahonen
KT Liisa Ahonen toimii oman Kasvusto-yrityksensä kautta kouluttamalla
päätoimisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstöä, sekä muita
lasten kanssa toimivia. Liisa on vuorovaikutuksen ja haastavien kasvatustilanteiden
asiantuntija. Hänen sydäntään lähellä ovat erityisesti ne lapset, jotka syystä tai
toisesta kaipaavat enemmän tukea sosiaalis-emotionaalisiin taitoihinsa. Käytännön
kosketus varhaiskasvatuksen arkeen säilyy kaiken aikaa Liisan konsultoidessa
ryhmiä, joissa kaivataan uusia näkökulmia ja konkreettisia ratkaisuja haastaviksi
koettuihin tilanteisiin.
Juha T. Hakala
Varhaiskasvatuksen ammattilaiset elävät arkeaan kasvavien haasteiden
keskellä. Kiire lisääntyy ja vaatimukset näyttävät kasvavan. Jatkuvat
muutokset, pandemia ja jopa suoranaiset kriisit verottavat
voimavarojamme. Professori ja filosofi Juha T. Hakala on käsitellyt
kirjoissaan ja kannanotoissaan työelämän ja elämäntavan muutoksia, mutta myös hyvinvointia.
Kirjassaan ”Vähemmällä enemmän” hän peräänkuuluttaa kohtuullisuutta kysyen, voisimmeko
hiukan rennommalla otteella saada aikaan riittävän hyvän lopputuloksen – ehkä suorastaan hyvillä
mielin.

Frank Martela
Frank Martela, FT, VTT, on hyvinvoinnin psykologian dosentti ja toimii yliopiston
lehtorina Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella. Hänen poikkitieteelliset
tutkimuskohteensa keskittyvät hyvinvoinnin, sisäisen motivaation ja
merkityksellisyyden psykologiaan ja filosofiaan sekä niiden edistämiseen yhteiskuntaja organisaatiotasolla. Tieteellisen tutkimuksen lisäksi Frank on kirjoittanut laajalle
yleisölle useita tietokirjoja, joista tuorein Elämän tarkoitus - Suuntana
merkityksellinen elämä julkaistiin alunperin Yhdysvalloissa HarperCollinsin kustantamana ja on
käännetty 24:lle eri kielelle. Frank on antanut haastatteluja medioihin New York Timesista Le
Mondeen ja kirjoittanut esimerkiksi Harvard Business Reviewiin ja Scientific American Mindiin.
Raisa Cacciatore
Raisa Cacciatore, lastenpsykiatri, nuorisolääkäri, tietokirjailija, tutkija,
asiantuntijalääkäri ja kouluttaja. Avointa puhetta lapsuuden seksuaalisuudesta ja
sen tukemisesta varhaiskasvatuksesta alkaen. Tutkittua asiaa kiinnostavasti,
käytännön esimerkkejä ja vinkkejä kasvatus-, ohjaus- ja opetusalan ammattilaisille
kuten myös vanhemmuuteen ja perheiden tueksi. www.raisacacciatore.fi
Kuvaaja Uzi Varon
Suvi Kettumäki
Suvi Kettumäki on kasvatustieteen maisteri ja varhaiskasvatuksen opettaja. Tällä
hetkellä hän työskentelee Päiväkodin Johtajana Vantaan kaupungilla Riihipellon ja
Pehtoorin päiväkodeissa. Työssään päiväkodin johtajana Suville on tärkeää luoda
edellytykset laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja tukea työntekijöitä
onnistumaan työssään. Vapaa-ajalla Suvi pyörittää Tutkittua varhaiskasvatuksesta
ja Research About Early Childhood Education and Care -blogeja yhdessä kollegoidensa kanssa.
Tämän päivän puheenvuorossa Suvi pohtii lapsen etua päiväkodin johtajan näkökulmasta. Milloin
on kyse lapsen edusta ja milloin aikuisen halusta? Puheenvuoro pohjautuu Suvin blogitekstiin TVKblogissa: https://tutkittuavarhaiskasvatuksesta.com/2020/05/29/lapsen-etua-vai-aikuisen-halua/

Aino Juusola
Aino Juusola on trauma- ja kriisiterapiaan erikoistunut psykologi ja
psykoterapuetti, jolla on usean vuoden kokemus lasten oikeuspsykologisista
haastatteluista. Helsingissä asuva Juusola valmistelee myös oikeuspsykologian
väitöskirjaa. Aino Juusola tarjoaa ammattilaisille ja vanhemmille työkaluja
vaikeiden asioiden käsittelyyn. Tällaisia aiheita ovat esimerkiksi vanhempien ero,
läheisen menetys, lapsen seksuaalisuus tai mahdolliset traumaattiset
kokemukset. Aihe on myös hyvin ajankohtainen, sillä olemme pitkään eläneet
epävarmuudessa pandemian alla sekä nyttemmin meitä on järkyttäneet uutiset Ukrainan sodasta.
Tunnistamalla omat tunteemme ja reaktiomme sekä syyt niiden takana pystymme paremmin
toimimaan lapsen tarvitsemana turvallisena aikuisena, kuulemaan lapsen kertomuksen sekä
mahdolliset huolet ja kysymykset. Puhumattomuuden kulttuuri on tärkeä murtaa. Siten lapsi oppii
avoimen kommunikaation ja asioiden käsittelyn merkityksen hyvälle elämälle. Myös vaikeista
asioista saa puhua!
Tiia Trogen
Tiia Trogen on kouluttaja ja perhetyöntekijä, joka on työskennellyt
eri-ikäisten lasten parissa yli 20 vuotta. Hän on kehittänyt Ilo
olla yhdessä! -kasvatusmenetelmän, joka perustuu mm.
positiiviseen psykologiaan ja positiiviseen pedagogiikkaan. Kehon ja mielen
yhteyttä vahvistamalla voimme kohdata tunteet kokonaisvaltaisesti ja saamme
käsiteltyä haastavat tunteet niitä tukahduttamatta. Jäämme usein käsittelemään
tunteitamme pään tasolle, ja sanoitamme niitä samoin myös lapsen
kanssa. Tällöin tunteen jäävät kehollisesti käsittelemättä ja kuohuvat helposti yli.
Nina Thurin
Nina Thurin toimii Vantaalla alueellisena pedagogisena asiantuntijana, jonka
työtehtäviin kuuluu kaksi- ja monikielisten lasten kieleen, kulttuuriin ja
katsomukseen liittyvissä asioissa varhaiskasvatuksen henkilöstön konsultointi,
ohjaus ja osaamisen kehittäminen sekä monialainen yhteistyö ja verkostotyö. Nina
kouluttaa omassa kunnassaan se muissa verkostoissa varhaiskasvatuksen
henkilöstöä kieleen ja kulttuureihin liittyvässä asioissa. Nina on myös osallistunut
KieliPeda-työvälineen ja KieliVertailu-työvälineen laadintaan toimituskunnassa ja työryhmässä
sekä hän on Varhaiskasvatuksen kuvasanaston toinen käsikirjoittaja.

