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Juontaja Anne Brandt
Tällä hetkellä Anne työskentelee koulutustarkastajana
Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimistossa. Takana
hänellä on kolmisenkymmentä vuotta työuraa, josta
suurin osa sihteerin/assistentin tehtävissä julkisella,
yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Toimenkuvan
kehitys on ollut huimaa, ja mukana pysyminen onkin
edellyttänyt ajan hermolla kulkemista. Tässä suurena
apuna ja tukena hänellä on ollut Sihteeriyhdistyksen
tarjoamat mahdollisuudet verkostojen luomiseen ja
ammattitaidon kehittämiseen. Hänen vapaa-aikansa
täyttää yhdistystoiminnan lisäksi golf ja matkustelu.

Miikka Salonen, erityisasiantuntija
Kyberturvallisuuskeskus, Viestintävirasto
NÄKÖKULMIA KYBERTURVALLISUUTEEN
Miikkan työnantaja on Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus. Hänen päävastuualueenaan on elinkeinoelämän kanssa tehtävä yhteistyö ja yrityksille tarjottavien palveluiden kehittäminen. Aikaisempia tehtäviä
hänellä on ollut Huoltovarmuuskeskuksessa ja Puolustusministeriössä, päävastuualueina mm. finanssialan
varautuminen ja riskienhallinta, kyberturvallisuus sekä
turvallisuusviranomaisten ja yritysten välisen yhteistyön
kehittäminen.

Liisa Eerola, viestintäjohtaja
Fazer Makeiset
ASIAKASKOKEMUSTA RAKENTAMASSA
Liisa on 25 vuoden Fazer-uransa aikana työskennellyt
monipuolisesti asiakaskokemuksen parissa.
Nykyisissä tehtävissään makeisliiketoiminnan viestintäjohtajana ja konsernin kumppanuusohjelman johtajana
hän toimii laajasti erilaisten yhteiskunnallisten sidosryhmien kanssa. Hänellä on kokemusta erityisesti
laajojen
teemaprojektien
johtamisesta,
näistä
esimerkkinä erilaiset juhlavuosiprojektit, Fazerin Suomi
100 -ohjelma sekä Fazer Experience -vierailukeskuksen
perustaminen vuonna 2016.
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Aira S. Amulin
KIITORATA KUKOISTUKSEEN
Aira S. Amulin tsemppaa, valmentaa ja käy juhlissa
kun Aira Samulin ei kerkeä kaikkialle. Hän on
valovoimainen luennoitsija, joka hurmaa kanssaihmiset iloisuudella ja positiivisuudella. Aira S.
Amulin -ilmiön taustalla vaikuttavat vuosien kokemus myynnistä, markkinoinnista sekä valmentamisesta. Hänen managerinsa, asiakaspalvelu- ja
vuorovaikutusvalmentaja Kata Koskinen on saanut
olla mukana valmentamassa ja kehittämässä
henkilöiden työyhteisö- ja asiakaspalvelutaitoja.

Jenna Ritala, tuottaja
To do Tapahtumapalvelut
UUSI TWISTI TAPAHTUMIIN
Jenna on tapahtuma-alan yrittäjä. Hänellä on vuosien
kokemus niin festivaalien kuin erilaisten yritystapahtumien
tuotannoista. Hän on uuden ajan yrittäjä, joka vuokraa
asiantuntemuksensa yritysten käyttöön erilaisten projektien
ajaksi. Case-esimerkein Jenna esittelee tämän päivän tapoja
tehdä töitä ja samalla käy läpi onnistuneen tapahtuman To
Do -listan.

Hanna Mäkelä
Royal Ravintolat Oy
USKALLA TEHDÄ SIIRTO
Hanna on myynnin ja markkinoinnin ammattilainen
sekä ravintola-alan osaaja. Hän on suorittanut diplomatian ja kansainvälisen politiikan sekä kansainvälisen
johtamistaidon tutkinnot yliopistossa Euroopassa ja
Yhdysvalloissa. Lisäksi hänellä on jatko-opintoja
Aasiassa ja työkokemusta Alankomaista. Työura tähän
asti on erilaisissa myynti- ja markkinointitehtävissä
tietotekniikka-, ravintola-, tapahtuma- ja teatterialalla
niin palveluiden tilaajana kuin tuottajana.
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Jenni Sofia, mentalisti ja mielen valmentaja
VAPAUTA MIELESI VOIMA
Jenni Sofia on monipuolinen mentalisti,
sirkustaiteilija ja mielen valmentaja. Jenni on
valmistunut Turun Taideakatemiasta 2006 ja
esiintynyt freelancer-artistina vuodesta 2000.
Syksyllä 2016 hänet nähtiin mentalistina Nelosen
Talentissa. Kymmenisen vuotta sitten Jenni alkoi
kiinnostua fyysisen uran lisäksi myös henkisen
hyvinvoinnin merkityksestä, psykofyysisyydestä ja
ihmismielen mahdollisuuksista. Koulutuksia on
kertynyt mm. seuraavilta aloilta: NLP Master,
Mental training, positiivinen ja ratkaisukeskeinen
psykologia, suggestiorentoutus, hypnoosi, meditaatio ja mindfulness.

