OHJELMA

9.30 - 10.00 Aamukahvit
10.00 - 10.45 Harry “Hjallis” Harkimo
10.45 - 11.30 Paneeli “Yrittäjyyden myyteistä”: Rahan takii vai intohimolla?
Paneeliin osallistuvat: yrittäjä Totti Salko (Merle Consulting Oy), yrittäjä Katri Tanni (Differo Oy), yrittäjä Lea
Tornberg (Coulu Systems Oy), emeritusprofessori Vesa Routamaa ja professori Timo Pihkala
11.30 - 12.30 Lounas
12.30 - 13.30 Teemakeskusteluryhmät:
• Yrittäjyyskoulutus korkeakoulusektorilla
• Yrittäjän myynti ja markkinointi
• Yrittäjyys ja tunteet
• Yleinen yrittäjyyden teema
13.30 - 14.00 Kahvitauko
14.00 - 15.00 Teemakeskusteluryhmät:
• Yrittäjyyskoulutus korkeakoulusektorilla
• Yrittäjän myynti ja markkinointi
• Yrittäjyys ja tunteet
• Yleinen yrittäjyyden teema
15.00 - 15.30 Loppupuheenvuoro - kooste, mitä opin. Proakatemialta valmistunut yrittäjä kertoo.
17.30 - 19.30 Illanvietto ravintola Tillikassa (Hämeenkatu 14) - puhujana Pekka Haavisto

PUHUJA- JA PANELISTIESITTELYT
Pekka Haavisto, kansanedustaja, presidenttiehdokas 2018
Toimittajana ja päätoimittajana uransa aloittanut Haavisto on ollut kansanedustaja 18 vuotta ja toiminut ministerinä kaksi kertaa. Presidenttiehdokkuus 2012 vei hänet toiselle kierrokselle. Lokakuussa 2016 Haavisto
nimitettiin Euroopan rauhaninstituutin puheenjohtajaksi. Hänet tunnetaan myös YK:n ja EU:n tehtävistään
erityisesti konfliktialueilla. http://www.pekkahaavisto.fi/
Harry ”Hjallis” Harkimo, kansanedustaja, urheiluvaikuttaja, liikemies ja maailmanympäripurjehtija
Harkimon kattavaan uraan kuuluvat urheilujoukkue Jokereiden omistajuus, useat hallihankkeet Suomessa
(mm. Hartwall Arena ja Sonera Stadium) ja Euroopassa, sekä laajat kiinteistöprojektit. Hjallis toimii useiden
eri yritysten hallitusten puheenjohtajana. http://www.hjallis.fi/
Timo Pihkala, professori
Timo Pihkala on Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori (johtaminen ja organisaatiot), erityisalanaan
yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen.
Vesa Routamaa, emeritusprofessori
Vesa Routamaa on johtamisen emeritusprofessori ja Leadec Leadership Development Center Oy:n yrittäjä.
Vesa on pitkän uransa aikana työskennellyt paljon ihmisten profiloinnin ja persoonallisuuksien parissa. Hänet
tunnetaan myös MBTI-indikaattorin jalkauttamisesta Pohjoismaihin. http://www.netikka.net/leadec/
Totti Salko, Merle Consulting Oy
Totti on yksi Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan perustajista ja sen hallituksen pj. Hän omaa pitkän kokemuksen
pk-yritysten parista yrittäjänä sekä kouluttajana, kehitysyhtiön toimitusjohtajana ja yrityshautomon johta-

jana. Omassa yrityksessään Merle Consulting Oy:ssä hän kehittää yritysten strategioita, liiketoiminnan suunnittelua, rahoitusta, prosesseja ja kannattavuuden parantamista. Hän on ollut myös arvioimassa satoja yrittäjyyden ja johtamisen tutkintoja. Totti on osakkaana kuudessa pk-yrityksessä ja hän on myös LähiTapiola
Henkivakuutusyhtiön hallintoneuvoston pj. ja LähiTapiola PKS:n hallituksen pj. http://merle.fi/
Katri Tanni, toimitusjohtaja, yrittäjä, Differo Oy
Katri Tanni on strategisen sisältömarkkinoinnin pioneerejä Suomessa ja kirjoittanut siitä kaksi palkittua teosta. Hän vetää Differo Oy:tä ja auttaa työssään kymmeniä suomalaisyrityksiä parantamaan markkina-asemiaan globaalisti. https://differo.fi/
Lea Tornberg, LO, KM, yrittäjä, toimitusjohtaja Coulu Systems Oy
Lea Tornberg on kokeileva esi- ja alkuopettaja, ennakkoluuloton uusien toimintamallien kehittäjä ja yrittäjä,
jonka sydän sykkii monipuolisesti koulun ja opettajuuden kehittämiselle. Hän inspiroituu käytännön ongelmista ja ratkaisumallien kehittämisestä. Hän näkee ratkaistavan haasteen siinä, mitä on totuttu pitämään
esteenä. Lea on saanut koulutuksistaan kiitosta siitä, että inspiroi ja energisoi toisia ajattelemaan rohkeammin ja uusista näkökulmista. http://www.leado.fi/

