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Helsingin yliopiston hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen dosentti ja toiminut yli 20 vuotta
organisaatiokonsulttina kehittämässä yli 100 organisaatiota. 
Pertulta ilmestyi 2020 kirja “Johtopäätös – yhteisöt ja organisaatio pomokulttuurin jälkeen.” Kirja kuvaa,
kuinka itse- ja yhteisöohjautuvat organisaatiot hajauttavat radikaalisti valtaa ja päätöksentekoa koko
organisaatioon, ja toimivat tehokkaasti parviälyn ja parvimallin avulla.
Lue lisää Perttu Salovaarasta.

Perttu Salovaara

Kokenut kasvuyrittäjä ja yhteisöjen kehittäjä, joka on koko työuransa ollut rakentamassa uuden ajan
organisoitumisen tapoja niin omissa yrityksissään kuin viimeiset kymmenen vuotta valmentajana ja
kouluttajana. 
Jussi haluaa levittää tietoisuutta ja osaamista hierarkkisen organisoitumisen vaihtoehdoista niin ajattelun kuin
käytännön tasolla. Hän on auttanut kymmeniä organisaatioita löytämään yhteisöohjautuvia organisoitumisen
tapoja ja tuntee aiheeseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet. Hän on Teal Suomi -yhteisön perustaja ja
Reinventing Organisations -kirjan suomentaja.
Lue lisää Jussi Markulasta.

Jussi Markula

Lasse Kukkonen on nykyisin yrittäjänä toimiva jääkiekon olympiamitalisti ja maailmanmestari. Keväällä 2020
jääkiekon pelaajauransa paketoinut Kärppä-ja Leijona-ikoni toimi jääkiekkouransa aikana C-kirjaimella
merkittynä tiimijohtajana. Pelaajauran kautta Lasse on tunnistanut yksilön halun ja tarpeen kuulua yhteisöön.
Lasse uskoo vakaasti esimerkillä johtamiseen, sekä aitoon toisista välittämisen voimaan. Lasse on todistanut
itsensä tuntemisen tärkeyden, joka antaa rohkeuden olla juuri sitä mitä on. Aidosti tukeutumalla omiin
vahvuuksiinsa mahdollistaa tien menestykseen.  
KukkoLasse Oy tarjoaa johtamisvalmentamisen sekä psyykkisen valmennuksen palveluita. Yritys- ja
yksilövalmennuksissa oman kokemuspohjan rinnalla toimii Lassen psyykkisen valmentajan koulutus. 
Lue lisää Lasse Kukkosesta.

Lasse Kukkonen

Gita Kadambi on tammikuusta 2018 toiminut Suomen kansallisoopperan ja -baletin pääjohtajana. Vuosina
2013-2017 hän toimi Helsingin kaupunginorkesterin intendenttinä ja 2010-2013 Yleisradion
henkilöstöpäällikkönä ja HR-partnerina, ja tätä ennen Radion sinfoniaorkesterin apulaisintendenttinä. Tämän
lisäksi hän on työskennellyt Savonlinnan Oopperajuhlilla ja Suomen kansallisoopperassa ja -baletissa
monipuolisissa tuotannollisissa tehtävissä.

Gita Kadambilla on laaja ymmärrys kulttuurikentästä, ja tätä täydentää kokemus luovien ihmisten ja
organisaatioiden johtamisesta. Hän on klassisen musiikkialan pitkän linjan ammattilainen, jonka intohimo on
strategisessa johtamisessa sekä digitaalisen palvelun ja asiakaskokemuksen kehittämisessä. Gita Kadambi on
tavoitteellinen ja vastuullinen visionääri, joka johtaa ihmislähtöisesti avoimen viestinnän ja kuuntelemisen
kautta.

Gita Kadambi

Professori Cliff Mallett on yksi Australian menestyneimmistä urheiluvalmentajista ja tutkijoista. Monien
saavutusten joukossa, Cliff on toiminut urallaan olympia-ja maailmanmestareiden valmentajana. Akateemisena
tutkijana, Cliff on saavuttanut kansainvälistä tunnustusta urheilupsykologian ja suorituskyvyn
valmennustutkimuksistaan. Professori Mallet on toiminut kansainvälisen valmennuksen ICCE:n
puheenjohtajana vuosina 2010-2019. 
Professori Cliff Mallett aloitti Queenslandin yliopistolla vuonna 2000, tehtyään pitkän uran liikunnanopetuksen
ja huippu-urheilun valmennuksen parissa. Opetuksen lisäksi hän tutkii aktiivisesti huippu-urheilun kenttää,
sekä konsultoi säännöllisesti huippuvalmentajia, urheilijoita sekä valmentajakouluttajia useissa kansallisissa ja
kansainvälisissä urheilujärjestöissä. 
Lue lisää professori Cliff Mallettista.

Cliff Mallett

Aki-Mauri Huhtinen on Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori alanaan sotilasjohtaminen. Huhtinen on
toiminut vuodesta 2004 Maanpuolustuskorkeakoululla professorina. Hän on palvellut Afganistanissa ja
Kosovossa Nato -operaatioissa. Vuosina 2020-2021 Huhtinen työskenteli Naton Strategisen kommunikaation
osaamiskeskuksessa Riiassa, Latviassa. Huhtinen on Helsingin, Jyväskylän, Lapin ja Tampereen yliopiston
dosentti. Huhtinen suoritti varusmiespalveluksen puolustusvoimien Urheilukoulussa Lahdessa lajinaan
jääkiekko.

Aki-Mauri Huhtinen
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