
teista, joilla voi helpottaa loppuasi-
akkaiden arkea. Usein Liisa on mu-
kana projektin alusta loppuun asti, 
ja omimmillaan hän on työpajojen 
ideoinnissa ja ratkaisuehdotusten 
kehittämisessä asiakasymmärryk-
sen pohjalta.

Palvelumuotoilija Markus Tam-
mella on 10 vuoden kokemus 
verkkopalveluiden kehittämisestä 
sekä suunnittelijan että toteuttajan 
rooleissa. Erityisesti Markus on ol-
lut kehittämässä julkisen sektorin 
digitaalisia palveluita kuntalaisille. 
Verkkodemokratia ja kuntalaisten 
osallistumismahdollisuuksien pa-
rantaminen ovat olleet usean pro-
jektin teemoja ja opettaneet käyttä-
jälähtöistä verkkopalveluiden suun-
nittelua. Markuksen erityisosaa-
minen on teknologisen- sekä de-
sign-osaamisen yhdistelmä. Hänellä 
on kokemusta sekä käyttöliittymien 
kehittämisestä ja sisällönhallintajär-
jestelmistä että konseptoinnista ja 
käyttöliittymäsuunnittelusta.
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Petteri Kilpinen on monipuolinen 
yritysjohtaja, hallitusammattilai-
nen, valmentaja, kirjailija ja puhuja. 
Petterin suuri intohimo on ihmi-
sen potentiaalin johtaminen, joko 
organisaation johtamisen tai itsen-
sä johtamisen näkökulmasta. Hän 
yhdistää tuoreella tavalla yrityksen 
johtamisen, luovuuden ja huip-
pu-urheilun vahvuudet. Erityisenä 
kiinnostuksen kohteena ovat vuoro-
vaikutustaidot ja kyky inspiroida ih-
misiä. Parhaiden johtajien menestys 
perustuu tapaan, jolla he saavat ih-
miset seuraamaan heitä ja heittäyty-
mään innostuneena työhönsä. Sillä 
innostuneet ihmiset ovat sitoutu-
neita, halukkaita oppimaan ja tuot-
tavat enemmän. 

Susanna Rahkamo on ollut koko 
ikänsä yrittäjä ja ammattilaisurhei-
lu-uransa jälkeen toiminut konsult-
tina. Konsulttina Susanna on autta-
nut yrityksiä johtamisen haasteissa 
erityisesti henkilöstön osaamisen, 
uudistumiskyvyn ja kokonaiskun-
toisuuden parantamisessa. Susan-
nan asiakkaina on ollut laaja kirjo 
toimijoita monikansallisista pörs-
siyrityksistä voittoa tavoittelemat-
tomiin organisaatioihin. Susannan 
erityisalaa ovat tavoitteellinen val-
mentaminen ja henkilöstön luo-
vuuden, innovatiivisuuden, uudis-
tumiskyvyn ja osaamisen kehittä-
minen. Susannalla on runsaasti ko-
kemusta itsensä johtamisesta ja tii-
mien valmentamisesta, joihin hän 
yhdistää uudella tavalla luovuuden 
johtamisen haasteet. Motivaatio, in-
nostuminen, rohkeus ja menestymi-
sen edellytysten luominen on avain-
teemoja Susannan koulutuksissa. 

Aleksi Litovaara  on onnistumis-
ten ja taitojen kasvattamisen asian-
tuntija. Hän auttaa tavoitteiden saa-
vuttamisessa ja toimii työyhteisöis-
sä mindfulness-ohjaajana, busi ness-
coachina. Lähiesimiehille luen-
to antaa vinkkejä miten tuoda työ-
elämään läsnäolon voimaa, myötä-
tuntoa sekä iloa vahvuuksien käyt-
tämisestä 

Riitta Bekkhus on koulutuksel-
taan tietojärjestelmätieteen tohtori 
Aalto yliopistosta. Hän on väitös-
kirjassaan (2017) tutkinut yritysten 
digimurroksia ja niiden vaikutusta 
työntekijärooleihin, työtehtäviin ja 
johtamiskäytäntöihin. Hänen avai-
nosaamisensa liittyy digimurroksen 
hallintaan sekä eri digitekniikoihin, 
kuten ohjelmistorobotiikkaan. Riit-
ta on toiminut yli 20 vuoden ajan 
isoissa pohjoismaisissa yrityksissä 
(Nokialla, Telenorilla ja Tiedolla) 
useissa eri rooleissa, kuten liiketoi-
minta-arkkitehtina, projektijohtaja-
na, laatupartnerina sekä prosessio-
mistajana. Lisäksi hän on työsken-
nellyt start-up yrityksissä ja toimii 
tälläkin hetkellä yrityskonsulttina 
ja kouluttajana Nordomus Oy ni-
misessä start up:issa. Hänen asiak-
kaitaan ovat yritykset, yhdistykset 
ja isot koulutusorganisaatiot kuten 
Aalto Executive Education -center, 
jossa hän parhaillaan on mukana 
luomassa koulutustarjontaa eri di-
gitekniikkoihin liittyen.

Pirkko Harrela, UPM:n sidosryh-
mäjohtaja, fil. maist.
Pirkko Harrela vastaa UPM:n joh-
toryhmässä viestinnästä, vastuulli-
suudesta ja edunvalvonnasta. Vii-
meisen 10 vuoden aikana olennai-
nen osa työtä on ollut UPM:n uu-

distumisen ja muutoksen tukemista 
sekä johtamisviestinnän ja kulttuu-
rin uudistamista.

FT Eeva Kiiskinen (Transforma-
tion Lead) toimii Gofore Oyj:ssa 
organisaatiomuotoilun, muutosjoh-
tamisen ja palvelumuotoilun asian-
tuntijana. Hänellä on yli viidentois-
ta vuoden kokemus erilaisista asian-
tuntija- ja koulutustehtävistä yrityk-
sissä, valtionhallinnossa, järjestöissä 
ja yliopistoissa. Vuonna 2017 hän 
väitteli tohtoriksi Tampereen teknil-
lisestä yliopistosta, aiheenaan johta-
juussuhteen rakentuminen strategi-
sessa muutostilanteessa. Eevan pu-
heenvuoro tarjoaa tuoreen näkökul-
man arjen vuorovaikutustilanteisin 
ja johtajuuteen työelämässä

Niina Sainius on kokenut esiinty-
misvalmentaja Helsingistä. Niinan 
valmennuksessa opitaan omien ko-
kemusten, oivallusten ja esimerk-
kien kautta siitä, kuinka inspiroida 
kuulijoita kehon kielen kautta.  Vai-
kuttamisen valmentajana Niina Sai-
nius vetää intensiiviryhmiä ja pitää 
luentoja esiintymistaidosta ja sanat-
tomasta viestinnästä. Niina on suo-
sittu myyntialan yrityskouluttaja.

Liisa Kontio on palvelumuotoilija, 
jonka juuret ovat käytettävyydessä 
ja markkinointiviestinnässä. Lii-
sa on erikoistunut ketterään kon-
septisuunnitteluun ja konseptien 
prototypointiin rautalankamallein. 
Hän yhdistää digitaaliseen palvelu-
muotoiluun sujuvasti markkinoin-
tipsykologista ja kognitiotieteen 
monialaista näkökulmaa käyttäjistä. 
Liisa syttyy erityisesti terveyden-
hoitoa, hyvinvointia ja ekologista 
tulevaisuutta kehittävistä projek-
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