
VARHAISKASVATUKSEN JOHDON 
JA ASIANTUNTIJOIDEN SEMINAARI
Helsinki Congress Paasitorni 7.-8.6.2018

www.varhaiskasvatusmessut.net

Minna Huotilainen
Minna on tehnyt aivotutkimuksesta 
helposti ymmärrettävää ja kiinnostavaa 
niin median kautta kuin lukuisine esiin-
tymisineen julkisuudessa. Hän yhdistää 
tutkimuksissaan monitieteisesti kognitio-
tiedettä, kasvatustiedettä ja psykologiaa. 
Huotilainen on innokas bloggaaja ja 
aktiivinen tieteen popularisoija. Minna 

Huotilainen sai tämän vuoden Helsingin yliopiston J. V. Snellman 
-tiedonjulkistamispalkinnon. 
 

Kaisa Arrateig
Kaisa on Suomen vanhimman muodos-
telmaluistelujoukkueen Rockettesin 
valmentaja. Hän on johdattanut joukku-
eensa kolme kertaa maailmanmestaruu-
teen. Muodostelmaluistelun valmen-
taminen on ollut Kaisan päätyö jo 20 
vuotta. Myös jääkiekkoilijat ovat Kaisalle 
tuttuja, sillä kesäisin hän opastaa myös 

jääkiekkoilijoita luistelun saloihin. Kaisa on myös hakenut lisäoppia 
valmentamiseen johtamisen koulutuksesta. 

Elina Fonsén
Elina on merkittävä varhaiskasvatuksen 
vaikuttaja. Hän on tutkinut mm. peda-
gogista johtamista. Toimiva pedagogi-
nen johtajuus on varhaiskasvatuksen 
laadun edellytys. Jos varhaiskasvatuksen 
esimiesten hallinnolliset työt korostuvat 
liikaa, pedagogiikan johtamiseen ei jää 
riittävästi aikaa. Myös varhaiskasvatus-

lain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistukset aset-
tavat johtajuudelle uudenlaisia vaatimuksia. Elina on myös pidetty 
puhuja ja onkin monille ennestään tuttu. 

Anne Birgitta Pessi
Anne Birgitta on toiminut kirkkososio-
logian professorina Helsingin yliopiston 
teologisessa tiedekunnassa vuodesta 
2012 lähtien. Samoin vuodesta 2012 
alkaen hän on ollut Suomalaisen Tiede-
akatemian jäsen. Hän on huippututkija, 
joka osaa myös kertoa tutkimuksesta 
huippukiehtovasti. Anne Birgitalla on 

maailmanparantajan sydän: hän uskoo, että tutkimuksen avulla voi 
muuttaa maailmaa. Anne Birgitan tutkimusaiheisiin kuuluvat mm. 
myötätunto, altruismi, arvot, self help –kirjallisuus, vapaaehtoistyö, 
kansalaistoiminta sekä yksilöllistyneen uskonnon ja hyvän elämän 
kokemukset. CoPassion-ryhmässä Anne Birgitta on palveleva johta-
ja, joka ei koskaan unohda kehua tiimiään. Pessin johtama Myö-
tätunnon mullistava voima (CoPassion) -tutkimushanke selvittää, 
ovatko myötätuntoiset yritykset menestyviä yrityksiä ja mahtuvatko 
kilpailukyky ja inhimillisyys samaan organisaatioon.

Joni Jaakkola
Joni Jaakkola perusti Optimal Perfor-
mance -valmennusyrityksen vaimonsa 
Kaisa Jaakkolan kanssa vuonna 2010. 
Hän toimii Optimal Performancen ja 
kuntosali Optimal Performance Cente-
rin toimitusjohtajana. Joni on suosittu 
luennoitsija yrityksissä ja tapahtumissa. 
Hänen mukaansatempaava ja humoristi-

nen tyylinsä puree monenlaisiin kuulijoihin. Koulutukseltaan Joni on 
diplomi-insinööri. Tänä päivänä Joni toimii yritystensä visionäärinä, 
toimitusjohtajana ja valmentaa edelleen muutamia urheilijoita 
voimaharjoittelun parissa.

Helka Pirinen
Helka on intohimoinen johtamisen ja 
työelämän uudistaja. Hän auttaa valmen-
tajana ja konsulttina yrityksiä ylittämään 
itsensä, luon tekemisen iloa, hyvää mieltä 
ja draivia asiakkailleen. Helka valmentaa 
esimiehiä ja nostaa heidän johtamistai-
tonsa uudelle tasolle sekä saa heidät 
innostumaan ihmisten johtamisesta. ”Jo-

kainen työntekijä ansaitsee hyvää johtamista ja hyvän työelämän”, 
on Helkan slogan. Helka kuvaa itseään uteliaaksi ja häntä kiinnostaa 
maailman trendit ja mihin yhteiskunta ja maailma ovat menossa.

Rakata
RAKATAn kouluttajat Elina Stirkkinen ja 
Tobias Zilliacus ovat improvisaatioon 
erikoistuneita ammattinäyttelijöitä. 
Vuorovaikutuksen ammattilaisten 
ohjauksessa toiminnallinen oppiminen 
jättää vahvan ja positiivisen muistijäljen 
käsitellyistä teemoista. 
Jokainen meistä haluaa tehdä työnsä niin 
hyvin kuin mahdollista ja olla hyvä, sekä 
pidetty työtoveri, esimies tai johtaja. 
Harvoin kuitenkin tiedostamme, millaista 
ilmaisua, tunteita tai energiaa tuomme 
työyhteisöön ja millainen vaikutus sillä 
on koko työyhteisön vuorovaikutukseen. 
Oivallukset syntyvät toiminnallisten 
harjoitteiden ja spontaanin keskustelun 
avulla, turvallisessa ohjauksessa. 


