PUHUJAT
Jaakko Pehkonen toimii taloustieteen professorina Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa ja hallituksen puheenjohtajana OP Osuuskunnassa. Hän on kansantaloustieteen erityisosaaja, jolla on poikkeuksellisen
pitkäaikaista kokemusta Suomen finanssitoimialan kehityksestä ja haasteista.
Thomas Holm on strategi ja systeemiajattelija, joka pohtii teknologian kytkeytyneisyyttä yhteiskunnallisiin
rakenteisiin ja kulttuuriin. Hän on toiminut perustajaosakkaana muotoilutoimisto Kaufmann Agencyssa (nyk.
osa Nordic Healthcare Groupia) sekä teknologia-startup Noona Healthcaressa (nyk. osa Siemens
Healthineersiä). Thomaksen tuorein yritys Leapfrog Projects auttaa yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin
organisaatioita kohtaamaan kompleksisia kestävyyshaasteita eksponentiaalisen teknologian muovaamassa
maailmassa.
Anna Inkeroinen on Äänekoskella asuva 16-vuotias nuori, joka opiskelee Äänekosken lukiossa ensimmäistä
vuotta. Innostusta Annalta löytyy oman kotikaupunkinsa kehittämiseen nuoren näkökulmasta, mikä konkretisoituu muun muassa tapahtumien suunnitteluun ja omien mielipiteiden antamiseen. Annan mielestä yksityiskohdat ovat tärkeitä ja tulevaisuuden yksityiskohdat kiehtovat häntä.
Valtteri Paakki on jyväskyläläistynyt 23-vuotias nuori, joka suorittaa tällä hetkellä siviilipalvelusta KeskiSuomen liitossa. Palveluksensa aikana Valtteri on päässyt tekemään töitä niin aluesuunnittelun kuin aluekehittämisen parissa. Hän on juuri valmistunut maantieteilijä, ja lisäksi hän opiskelee Jyväskylän yliopistossa valtiooppia. Taustaa Valtterilla on myös nuorisopolitiikassa sekä työntekijänä että aktiivina. Tulevaisuus kiinnostaa
ja innostaa häntä – taitaapa hän olla aika idealistikin.
Mari Hakkarainen työskentelee Jyväskylän ammattikorkeakoulun Future Factory -tiimissä innovaatio-, yrittäjyys- ja projektiopintojen parissa. Jamk toteuttaa konkreettisesti visiota uuden sukupolven korkeakoulusta
saattamalla opiskelijat monialaiseen yhteistyöhön työelämän tarpeisiin vastaavissa toimeksiannoissa.
Antero Vauhkonen on työskennellyt kiinteistöjen energiatehokkuuden ja digitalisaation parissa yli kymmenen vuotta. Nykyään hän vastaa Caverion Suomi Oy:n digitaalisista palveluista. Yrityksen tavoitteena on olla
digitalisoituvien kiinteistöjen kokonaisvaltainen edelläkävijä ja kehittämässä tulevaisuuden älykaupunkeja.
Mika Kataikko toimii Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikössä, Business Jyväskylässä, digitalisaatiota edistävänä asiantuntijana. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus ICT-toimialasta sekä nyttemmin digitalisaatiosta.
Mika on toiminut niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, startupista yli 100 000 työntekijän konserniin, asiantuntijana, esimiehenä ja johtajana. Tällä hetkellä hänen tehtävänsä painottuvat digiosaamisen sekä digi-innovaatioiden kehittämisen tukemiseen sekä digitalisaation edistämiseen.
Pirkka Frosti on erikoistunut luomaan yhteiskunnallisen mittakaavan datan jakamisen ratkaisuja, johtava
datatalouden erityisasiantuntija ja Digital Living International Oy:n perustaja. Digital Living International on
Internet-teknologiayhtiö, joka tarjoaa yritykselle ja organisaatioille luotettavan datan jakamisen ratkaisuja.
Pirkka ja hänen tiiminsä ovat edistämässä reilun, eurooppalaisen datatalouden infrastruktuurin syntymistä sekä
Internetin vaatimia standardeja ja käytännön teknologioita datan tuotteistukseen ja jakamiseen.
Veera Relander vastaa Nixussa identiteetin- ja pääsynhallinnan liiketoiminnasta. Tiimi koostuu 73:sta IAMammattilaisesta Suomessa, Ruotsissa ja Hollannissa, ja tarkoitus on kasvattaa vahva tiimi myös Tanskaan.
Johtava ajatus on olla paras työnantaja ja asiakkaiden luotettu kumppani Pohjois-Euroopan alueella. Liiketoiminnan ytimessä on asiakkaiden tukeminen digitalisaatiossa ja pilvisiirtymässä optimaalisella tavalla. Nixun
missio on pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa.
Ville Nieminen toimii asiantuntijana Suomen Kuntaliiton Strategia-yksikössä. Työssään hän keskittyy kestävän kehityksen johtamiseen, tulevaisuuden erilaisten kuntien visioihin ja kestäviin toimenpiteisiin kohti näitä
visioita. Tulevaisuuden ennakointi, kuntien vaikuttavuuden tukeminen ja strateginen johtaminen ovat hänen
työnsä tärkeimpiä näkökulmia.
Matti Mäkinen on työskennellyt 15 vuotta kunnanjohtajana ja on tällä hetkellä Keski-Suomen kunnanjohtajien puheenjohtaja. Ennen kunnanjohtajuutta hän on toiminut johtavana viranhaltijana niin kunnassa kuin
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnassa. Hänellä on pitkä kokemus Keski-Suomen ja sen kuntien kehityksestä.
Viimeisen vuoden ajan hän edusti kuntien johtoa hyvinvointialueuudistuksen väliaikaisessa valmistelussa. Julkinen sektori on jatkuvassa muutoksessa ja se on suuri mahdollisuus.

