
Avaimet menestymiseen Pohjoismaissa

Pohjoismailla on mitä parhaimmat edellytykset ottaa harppaus 
tulevaisuuteen ja tulla digitalisoidun maailman voittajiksi. 
Onnistumme, jos vahvistamme tietotaitoamme ja kehitämme 

yhteiskuntaamme vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.

Minkälaista johtamista ja osaamista tarvitaan ja mikä määrää eron 
menestymisen ja epäonnistumisen välillä? Mitkä ovat vahvuudet, joille 
meidän kannattaisi rakentaa ja mitkä ovat puutteet, jotka meidän tulisi 
oikaista? Mitä päätöksiä poliittisten päätöksentekijöiden olisi tehtävä, 
jotta pohjoismainen toimintamalli voitaisiin viedä seuraavalle tasolle? 
Mitä voimme tehdä ja miten meidän pitäisi toimia yhdessä pohjoismai-
sella tasolla? 

Seminaarissa luomme katsauksen tulevaisuuden työhön ja yhteiskun-
taan.

Tapahtuman tiedot
Päivä: Keskiviikko 6.3.2019.  
Aika: klo 09.30 - 18.00. Seminaarin jälkeen tarjotaan illallisbuffet. 
Paikka: Vaasan kaupungintalo, Senaatinkatu 1, Vaasa.
Ilmoittautuminen: Viimeistään 28.2.2019, www.finsve.com/avaimet
Osallistumismaksu: Ei osallistumismaksua. Huom! 50 € no show -maksu 
veloitetaan ilmoittautuneilta, jotka jättävät tulematta.
Kielet: Ruotsi ja suomi (ks. * ohjelmassa). Seminaarissa simultaanitulkkaus.

TERVETULOA SEMINAARIIN

Avauspuhe
 Kjell Skoglund, toimitusjohtaja 
 Suomalais-ruotsalainen kauppakamari 

Avaimeni menestykseen
 Alexander Pärleros, Framgångspodden

Muuttuva johtaminen
 Eivor Andersson, hallitusammattilainen

Lounas
Paneelikeskustelu: 
 “Hyvät naapurit ja enemmänkin; Yhteinen 
 näkemys yrittämiseen ja työmarkkinoihin  
 tuo menestystä Pohjoismaihin.”
 Pohjoismaiset suurlähettiläät 
 Juontaja: Mary Gestrin, viestintäjohtaja,  
 Pohjoismaiden ministerineuvosto

Mitä pomosi pitäisi  
tietää tulevaisuudesta?*
 Mikael Jungner, toimitusjohtaja, Kreab

Tulevaisuuden johtamisen haasteet
 Satu Huber, toimitusjohtaja, Elo

Yhteenveto ja päätössanat
Buffet, verkottumista ja musiikkia
 Isäntänä Joakim Strand, puheenjohtaja 
 Vaasan kaupunginvaltuusto

Seminaarin juontavat:  
Anna Bertills ja Linn Jung, Bertills & Jung

OHJELMA

SUOMALAIS-RUOTSALAINEN KAUPPAKAMARI, C/O FINLANDS AMBASSAD, BOX 242 85, 104 51  STOCKHOLM
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Alexander Pärleros, Framgångspodden

* Esitelmä pidetään suomeksi



Puhujien esittelyt
Alexander Pärleros
Alexander Pärleros pyörittää Pohjoismaiden suurinta haastattelublogia Framgångspodden, jolla 

on kuukaudessa yli 2 miljoonaa kuuntelijaa. Alexander on yrittäjä, somevaikuttaja, luennoitsija 

ja MMA:n MM-pronssimitalisti. Hän on kirjoittanut kirjan “Framgångsboken: mina nycklar 

till ett lyckligare liv” ja perustanut yrityksen Mobilio, jonka hän myöhemmin myi norjalaiselle 

Schibsted -konsernille. Hän käänsi rankasta lapsuudestaan huolimatta elämänsä kovalla työllä ja 

väsymättömällä voittaja-asenteella ennennäkemättömäksi menestystarinaksi. Vaasan näyttämöllä 

hän jakaa parhaita vinkkejään niille, jotka haluavat ottaa kopin ja luoda itselleen uusia mahdollisuuk-

sia sekä urallaan, että elämässään.

Ann-Sofie Stude

Ann-Sofie Stude toimii Suomen suurlähet-

tiläänä Islannissa syyskuusta 2018 lähtien. 

Hän on aikaisemmin työskennellyt Ulkominis-

teriön poliittisella osastolla, viimeksi Naiset, 

rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman 

valtakunnallisena koordinaattorina.

Vesa Vasara

Vesa Vasara toimii Suomen suurlähettiläänä 

Kööpenhaminassa, Tanskassa. Aikaisemmin hän 

on ollut eri virkatehtävissä Suomen Tallinnan, 

Berliinin, Bonnin ja Moskovan edustustoissa. 

Hän on myös toiminut Suomen pysyvän ETY-

J-edustuston virkaa toimittavana edustuston päällikkönä.

Liisa Talonpoika

Liisa Talonpoika toimii Suomen suurlähettiläänä 

Ruotsissa toukokuusta 2018 lähtien. Ennen 

virkaan astumistaan hän toimi kolme vuotta 

Ulkoministeriön Euroopan osaston päällikkönä. 

Hän on myös toiminut edustuston päällikkönä 

Haagissa ja ollut edustustotehtävissä Brysselissä ja Pariisissa. 

Anders Ahnlid

Anders Ahnlid toimii Ruotsin suurlähettiläänä 

Suomessa. Hän astui virkaansa vuonna 2016, 

ollen sitä ennen Ruotsin pysyvän EU-edustuston 

suurlähettiläänä Brysselissä. Ahnlid on uransa 

aikana työskennellyt ensi sijassa kaupallisten 

asioiden parissa. 

Mikael Antell

Mikael Antell toimii Suomen suurlähettiläänä 

Norjassa elokuusta 2018 lähtien. Hän on poh-

joismaisen yhteistyön pitkäaikainen puolesta-

puhuja ja toimi aikasemmin mm. ministerin ja 

chargé d’affairesin virassa Suomen Tukholman 

suurlähetystössä. Hän on myös ollut UM:ssä useassa virassa.

Pohjoismaiden suurlähettiläät

Ilmainen bussikuljetus
Tarjoamme ilmaisen bussikuljetuksen Vaasaan Kokkolasta ja Kristiinankaupungista kahta bussilinjaa pitkin. Matkareitti ja noutaminen alla olevan 

aikataulun mukaan. Paluumatka alkaa heti ohjelman päättymisen jälkeen klo 18:00.

Linja 1. Kokkola  - Vaasa
7:10 Kokkolan linja-autoasema

7:25 Kruunupyy S-Market

7:40 Edsevö Neste

7:50 Pietarsaaren linja-autoasema

8:15 Uusikaarlepyyn tori

8:35 Oravais ABC

8:45 Kaitsor

9:00 Koivulahti S-Market

9:15 Vaasa

Linja 2. Kristiinankaupunki - Vaasa
7:25 Kristiinankaupungin linja-autoasema

7:55 Närpiön linja-autoasema

8:20 Pirttikylän Neste

8:45 Långåminne

8:55 Maalahti, Berndts bildelar

9:15 Vaasa



Mary Gestrin

Mary Gestrin toimii Pohjoismaiden minis-

terineuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston 

viestintäpäällikkönä. Ennen siirtymistään 

Pohjolan taloon Kööpenhaminassa hän teki 

pitkän uran toimittajana ja esimiehenä Ylellä.

SPONSORIT:

Eivor Andersson

Eivor Andersson on toiminut useissa johta-

vissa tehtävissä. Hänellä on pitkä kokemus 

digitaalisesta konvertoinnista ja sekä ope-

ratiivisesta, että strategisesta työstä. Hän 

on aikaisemmin toiminut m. m. TUI Nordicin, 

COOP Marknadin sekä Ving/Thomas Cookin toimitusjohtajana.

Kjell Skoglund

Kjell Skoglund on Tukholmassa toimivan Suoma-

lais-ruotsalaisen kauppakamarin toimitusjoh-

taja. Suomen ja Ruotsin elinkeinoelämän välinen 

yhteistyö on hänelle tärkeää ja suomalaisen 

osaamisen ja suomalaisten yritysten markki-

noiminen Ruotsissa kuuluu hänen tärkeimpiin tehtäviinsä. 

Satu Huber

Satu Huber toimii Työeläkeyhtiö Elon 

toimitusjohtajana kesäkuusta 2015 lähtien. 

Hän on aikaisemmin toiminut Valtiokont-

torin Rahoitus-toimialan johtajana ja hänellä 

on vankka kokemus pankkialan sektorilta. 

Sadulla on myös useita hallitustehtäviä.

Mikael Jungner

Mikael Jungnerilla on yli 20 vuoden kokemus 

suomalaisesta politiikasta ja media-alasta. 

Jungner on toiminut sdp:n kansanedustajana ja 

puoluesihteerinä. Jungner on myös ollut YLE:n 

toimitusjohtaja. Nykyään hän toimii toimitus-

johtajana Kreabilla.  

Anna Bertills & Linn Jung

Viestintätoimisto Bertills&Jung perustet-

tiin 2018. Anna Bertills on koulutukseltaan 

valtiotieteen maisteri. Hän on työskennellyt 

viimeiset 15 vuotta vaativissa edunvalvon-

tatehtävissä. Valtionhallinto, politiikka, 

yhteiskuntasuhteet ja urheilu kuuluvat Annan vahvuuksiin. Linn 

Jung on toimittaja, joka on toiminut kaupallisena mediatuottajana ja 

kirjoittajana sanomalehti- ja media-alalla, erityisesti copywritingin, 

verkon ja sosiaalisen median parissa.

Puhujat ja juontajat

Puhujien esittelyt

Joakim Strand

Joakim Strand on Vaasan kaupunginvaltuuston 

puheenjohtaja sekä kansanedustaja. Hän haluaa 

vahvistaa energiaklusterin globaalien toimijoiden 

ja alueen koulutusyksiköiden välistä vuorovaiku-

tusta. Merenkurkun neuvoston puheenjohtajana 

länsi-itä -suuntaiset kuljetusreitit ovat lähellä hänen sydäntään.


