
17.11.2021  
Matti Vuojärven  
Läksiäisseminaari 
Aika: ke 17.11.2021 klo 12.30  
Paikka: Sokos Hotel Kimmel, Penttilä-Sali, Itäranta 1

Klo 12.00  Kahvitarjoilu

Klo 12.30  Avaus 
Pohjois-Karjalan kauppakamarin hallituksen  
puheenjohtaja Jaana Reimasto-Heiskanen

Klo 12.35   Uusille urille 
Pohjois-Karjalan kauppakamarin  
toimitusjohtaja Antti Toivanen

Klo 12.40  Mihin strategisiin kysymyksiin  
yritysjohdon pitää käyttää aikaa 2022?  
Co-founders Oy, strategisti, yrittäjä Max Mickelsson

Klo 13.20  Miten muutat liiketoimintamalliasi ja luot  
kilpailuetua tekoälyn ja alustatalouden avulla 
Silo AI:n hallituksen puheenjohtaja Tero Ojanperä

Klo 14.00  Ihminen ja uusi teknologia  
ja evästystä Matin eläkevuosille 
Piispa Jari Jolkkonen

Klo 14.20  Matin muistamiset

Klo 14.30  Tilaisuus päättyy

Pyydämme ilmoittautumista viimeistään maanantaina 8.11.2021 
pohjoiskarjalankauppakamari.fi » Tapahtumat  
» Kauppakamarin syyskokous ja Matti Vuojärven läksiäisseminaari

Pysäköinti
Sokos Hotel Kimmelin vastapäätä on 500 paikan parkkihalli: P-Asemaparkki.  
Pysäköintimaksu on 2,00 €/h (0,50 €/alkava 15 min).  
www.europark.fi/p-asemaparkki/

Lue lisää puhujista seuraavalta sivulta!

Uusille urille!

MAX MICKELSSON

TERO OJANPERÄ

JARI JOLKKONEN

WWW.POHJOISKARJALANKAUPPAKAMARI.FI

Ilmoittaudu mukaan!
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Seminaarin puhujat

MAX MICKELSSON

VTM, yrittäjä Max Mickelssonin osaaminen tiivistyy alueeseen, jossa 
kohtaavat politiikka ja regulaatio, digitalisaatio ja liiketoiminta. Urallaan Max 
on toiminut eritysavustajana kolmessa eri hallituksessa ja eduskunnassa niin 
puhemiehen erityisavustajana kuin myös Kokoomuksen eduskuntaryhmän 
pääsihteerinä. Pisimpään hän toimi valtiovarainministeri Sauli Niinistön 
erityisavustajana. Toisen uran hän teki Microsoftilla Suomessa ja Lontoossa 
vastaten yhteiskuntasuhteista. Näkymä liiketalouteen ja teknologiapolitiikkaan 
syveni. Tällä hetkellä Max toimii liikkeenjohdon konsulttina. Vapaa-aika kuuluu 
nykytaiteen seuraamisen ja hevosten parissa.

TERO OJANPERÄ

Tero Ojanperä on globaali teknologia- ja innovaatiojohtaja. Hän on 
pohjoismaiden suurimman tekoäly-yrityksen Silo AI:n perustaja, 
työelämäprofessori Aalto-yliopistossa sekä aktiivinen start-up -sijoittaja, 
joka vaikuttaa useiden pörssi- ja kasvuyritysten hallituksissa. Aika Nokian 
teknologia- ja strategiajohtajana toi kokemuksen sekä globaalin liiketoiminnan 
rakentamisesta että menestyneen suuryrityksen muutoshaasteista. Fast 
Company -lehti onkin valinnut hänet yhdeksi maailman liiketoiminnan 
luovimmista henkilöistä ja World Economic Forum valitsi hänen arvostetuksi 
Young Global Leaderiksi. Teron uusi kirja Platform Strategy: Transform Your 
Business with AI, Platforms and Human Intelligence yhdessä professori Timo 
Vuoren kanssa julkaistiin lokakuussa 2021.

JARI JOLKKONEN

Jari Jolkkonen on toiminut seurakuntapappina Kuopiossa, sotilaspappina 
Santahaminassa, tutkijana Helsingin yliopistossa, systemaattisen teologian 
opettajana Joensuun yliopistossa ja piispan teologisena sihteerinä Helsingin 
tuomiokapitulissa. Piispainkokouksen pääsihteerinä hän toimi 2007−2012. 
Vuonna 2012 hänet valittiin Kuopion hiippakunnan piispan virkaan. Jari on 
julkaissut noin 50 tieteellisiä artikkelia ja yleistajuista kirjoitusta erityisesti 
luterilaisesta teologiasta, jumalanpalveluselämästä, kirkollisista toimituksista 
ja ekumeniasta. Jari on systemaattisen teologian dosentti Itä-Suomen 
yliopistossa ja käytännöllisen teologian dosentti Helsingin yliopistossa.
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