
Nycklar till framgång i Norden

Norden hör till de regioner som har de bästa förutsättning-
arna att ta klivet in i framtiden och bli en av vinnarna i en 
digitaliserad värld. Vi har teknologin, kunnandet och fung-

erande strukturer. För att lyckas måste vi ta vara på våra styrkor och 
anpassa vårt kunnande och våra samhällen till ett nytt tidevarv.

Vilken typ av ledarskap och kunnande är det som behövs och vad 
avgör skillnaden mellan framgång och misslyckande? Vilka är de 
styrkor som vi kan bygga vidare på och vilka brister borde rättas 
till? Vilka beslut borde de politiska beslutsfattarna ta för att ta den 
nordiska modellen till nästa nivå? Vad kan vi och vad borde vi göra 
gemensamt på ett nordiskt plan?

På seminariet stakar vi ut riktlinjerna för framtidens arbete och 
samhälle.

Om evenemanget
Dag: Onsdag 6 mars 2019.  
Tid: kl 09.30 - 18.00. Seminariet avslutas med middagsbuffé. 
Plats: Vasa stadshus, Senatsgatan 1, Vasa.
Anmälan: Senast den 28 februari 2019 på www.finsve.com/nycklar
Deltagaravgift: Ingen deltagaravgift. OBS! En no-showavgift på 50 € 
tillkommer för den som anmäler sig men inte dyker upp.
Språk: Svenska och finska (se * i programmet). Seminariet simultantolkas.

VÄLKOMMEN TILL SEMINARIET

Öppningstal
 Kjell Skoglund,  
 vd, Finsk-svenska handelskammaren

Mina nycklar till framgång
 Alexander Pärleros, Framgångspodden

Ledarskap i förändring
 Eivor Andersson, styrelseproffs

Lunch
Paneldiskussion: 
 “Goda grannar och lite till; En gemen- 
 sam syn på företagande och arbets- 
 marknaden skapar framgång i Norden”
 Våra nordiska ambassadörer 
 Moderator: Mary Gestrin, 
 kommunikationschef, Nordiska ministerrådet 

Vad din chef borde veta om framtiden*
 Mikael Jungner, vd, Kreab

Utmaningar för framtidens ledarskap
 Satu Huber, vd, Elo

Konklusioner och avslutande ord
Buffémingel och musik
 Värd: Joakim Strand,  
 ordförande, Vasa stadsfullmäktige

Seminariet modereras av:  
Anna Bertills och Linn Jung från Bertills & Jung.

PROGRAM
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Alexander Pärleros, Framgångspodden

* Föredraget hålls på finska



Presentation av talarna
Alexander Pärleros

Alexander Pärleros driver Framgångspodden, Nordens största intervjupodd med 
över 2 miljoner lyssningar per månad. Han är en öppensinnad entreprenör, influerare, 
föreläsare och VM-bronsmedaljör i MMA. Han har skrivit Framgångsboken: mina 
nycklar till ett lyckligare liv och grundat bolaget Mobilio, som han senare sålde till 
norska Schibsted. Trots en tuff barndom vände han sitt liv genom ihärdigt arbete och 
en vinnarattityd till en sällan skådad framgång. På scenen i Vasa delar han med sig av 
sina bästa tips för att greppa tag i och skapa möjligheter både i livet och karriären.

Ann-Sofie Stude

Ann-Sofie Stude är Finlands ambassadör 

på Island sedan september 2018. Tidigare 

har hon bl.a. arbetat på Utrikesministeriets 

politiska avdelning, senast som nationell 

koordinator för Kvinnor, fred och säkerhet.

Vesa Vasara

Vesa Vasara har innehaft olika positioner på 

Finlands ambassader i Tallinn, Berlin, Bonn och 

Moskva. Han har även varit ställföreträdande 

beskickningschef för Finlands ständiga repre-

sentation vid OSSE-delegationen i Europa. För 

närvarande är Vesa Finlands ambassadör i Köpenhamn, Danmark. 

Liisa Talonpoika

Liisa Talonpoika är Finlands ambassadör i Sve-

rige sedan maj 2018. Innan utnämningen var 

hon avdelningschef för Europaavdelningen på 

Finlands utrikesministerium i tre år. Hon har 

varit chef för den finländska beskickningen i 

Haag och haft utlandsbeskickningar i Bryssel och Paris. 

Anders Ahnlid

Anders Ahnlid är Sveriges ambassadör i Fin-

land. Han tillträdde sin post år 2016 efter att 

dessförinnan varit ambassadör på Sveriges 

ständiga representation vid EU i Bryssel. Ahnlid 

har under sin yrkeskarriär arbetat främst med 

handelspolitiska frågor. 

Mikael Antell

Mikael Antell är Finlands ambassadör i Oslo 

sedan augusti 2018. Han är en långvarig före-

språkare av nordiskt samarbete och arbetade 

tidigare bl.a. som minister och chargé d’affaires 

vid Finlands ambassad i Stockholm. Han har 

även innehaft flera poster inom utrikesministeriet.

Våra nordiska ambassadörer

Gratis busstransport
Vi erbjuder gratis busstransport till och från seminariet i Vasa längs två olika busslinjer. 

Upphämtning enligt nedanstående tidtabell. Återresan påbörjas kl 18.00.

Linje 1. Karleby  - Vasa
07:10 Karleby busstation

07:25 Kronoby S-Market

07:40 Edsevö Neste

07:50 Jakobstad busstation

08:15 Nykarleby torg

08:35 Oravais ABC

08:45 Kaitsor 

09:00 Kvevlax S-Market

09:15 Vasa

Linje 2. Kristinestad - Vasa
07:25 Kristinestad busstation

07:55 Närpes busstation

08:20 Pörtom Neste

08:45 Långåminne

08:55 Malax, Berndts bildelar

09:15 Vasa



Mary Gestrin

Mary Gestrin är kommunikationschef på 

Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet 

och jobbar i Nordens Hus i Köpenhamn. Hon 

har en bakgrund som mediechef på Yle i 

Finland. 

SPONSORER:

Eivor Andersson

Eivor Andersson har arbetat i en rad ledande 

befattningar och har lång erfarenhet av 

digital omvandling och såväl operativt som 

strategiskt arbete. Hon har tidigare varit VD 

för bl.a. TUI Nordic, COOP Marknad samt 

Ving/Thomas Cook. Hon har flera aktiva styrelseuppdrag.

Kjell Skoglund

Kjell Skoglund är verkställande direktör för 

Finsk-svenska handelskammaren i Stockholm. 

Han har ett starkt engagemang för näringslivs-

samarbetet mellan Finland och Sverige. En av 

hans viktigaste uppgifter är att marknadsföra 

finländskt kunnande och finländska företag på andra sidan Östersjön.

Satu Huber

Satu Huber är vd för Ömsesidiga arbetspen-

sionsförsäkringsbolaget Elo sedan juni 2015. 

Hon har tidigare varit chef för Finansie-

ringsdivisionen vid Statskontoret och har ett 

förflutet inom banksektorn. Satu har även 

flera styrelseuppdrag.

Mikael Jungner

Mikael Jungner har över 20 års erfarenhet 

från finländsk politik och mediabranschen. 

Jungner har varit riksdagsledamot för sdp 

och fungerat som partisekreterare för samma 

parti . Jungner har också varit vd för Yle. I dag 

är han vd på Kreab.  

Anna Bertills & Linn Jung

Bertills & Jung bildades 2018 och jobbar 

med kommunikation, branding och samhälls-

relationer. Anna Bertills är statsvetare men 

har under de senaste 15 åren arbetat med 

ledarskap och intressebevakning i olika for-

mer. Statsförvaltning, politik, samhällsrelationer och idrott & hälsa 

tillhör Annas paradgrenar. Linn Jung är journalist och har jobbat 

som kommersiell medieproducent och skribent i tidnings- och me-

diebranschen. Mest inom copywriting, webb och sociala medier.

Talare och moderatorer

Presentation av talarna

Joakim Strand

Joakim Strand är stadsfullmäktigeordförande i 

Vasa och även riksdagsledamot. Han brinner för 

samverkan mellan energiklustrets globalt ver-

kande företag och regionens utbildningsenheter. 

Som ordförande för Kvarkenrådet ligger frågor 

kring utvecklandet av öst-västliga transportstråk honom nära hjärtat.


