
 
MARIA AKATEMIAN PRIMA MATER SYMPOSIUM 

IHMISYYDEN KESTÄVÄ KEHITYS -  

UUTTA JOHTAJUUTTA LUOMASSA 

 

 

 
Prima Mater Symposium on tilaisuus inspiroitua ja tuoda oma näkökulma yhteiseen  
keskusteluun johtajuudesta ja ihmisyyden kestävästä kehityksestä.  
 
Mikä on uutta johtajuutta? Ketkä ovat uuden ajan johtajia? Miten toteutamme ihmisyyden kestävää kehitystä? 
Miten johdamme itseämme yhteiskunnassa, joka elää nopeiden muutosten ja pirstaleisuuden aikaa?  
 
Vaikuttajat ja toimijat eri yhteiskunta-aloilta niin kirkon, nuorison, politiikan, tieteen kuin yritysmaailmankin 
piiristä tuovat tuoreita näkemyksiä päivän teemaan. 
 
Tule mukaan osallistumaan! Tapahtuma on suunnattu kaikille.  
 

Aika torstaina 23.4.2015 klo 9.00-16.30 

Paikka Teatteri Avoimet Ovet, Erottajankatu 5, 00130 Helsinki 

Hinta 70€/60€ (normaalihinta/jäsenhinta), sisältää iltapäiväkahvit 

 

Keskustelussa mukana psykoterapeutti, Maria Akatemia ry:n perustaja Britt-Marie  

Perheentupa; yrittäjä, viestintäkouluttaja Marco Bjurström; TkT, KTM Merja Fischer;  

Kampin kappelin toiminnanjohtaja Kenneth Koskinen; kansanedustaja Elina Lepomäki;  

Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Anna Munsterhjelm ja FT, erityispedagogiikan dosentti 

Laura Uusitalo-Malmivaara. Päivän aikana meitä johdattaa toimittaja Maarit Tastula.  

 

Ilmoittaudu mukaan tästä. Ilmoittautuminen on sitova.  

Tiedustelut: toimisto@maria-akatemia.fi / p. 09 7562 2250 

Maria Akatemia ry on yleishyödyllinen ja sitoutumaton yhdistys, joka toimii ihmisen ja  
yhteisöjen hyvinvoinnin ja sisäisen kasvun osaamiskeskuksena.  

 

https://docs.google.com/a/maria-akatemia.fi/forms/d/1NwwUah3WZ7vP0ui0Wp_Y5OKTPYyXT6hQJBjIGiOxYkk/viewform?c=0&w=1
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8.30  Ilmoittautuminen 

 

9.00  Tervetuloa 

 Maria Akatemia ry:n puheenjohtaja 

 

9.15 Kestävän muutoksen johtaminen ja ihmisyyden olemuksen ymmärtäminen 

 Maria Akatemia ry:n perustaja, psykoterapeutti Britt-Marie Perheentupa 

 

10.00 Hyvinvointiyhteiskunnan uusi alku 

 TkT, KTM Merja Fischer 

 

10.40 Gestalt moniammatillisen työn johtamisessa 

 Toiminnanjohtaja Kenneth Koskinen, Kampin kappeli 

 

11.10 Hyvinvointivaltiota uudistamassa 

 Kansanedustaja Elina Lepomäki   

 

11.45  Lounastauko 

 

12.45 Luonteenvahvuudet myötätuntoisen toimintakulttuurin luojina 

 FT, Erityispedagogiikan dosentti, Lotta Uusitalo-Malmivaara, Helsingin yliopisto  

 

13.15 Vain arvojohtajalla on todellista valtaa 

 Puheenjohtaja Anna Munsterhjelm, Suomen Partiolaiset ry 

 

13.45 Kahvitauko 

 

14.15 Sitä saa, miten tilaa 

 Yrittäjä, viestintäkouluttaja, ohjaaja, koreografi, Marco Bjurström 

 

14.45 Uuden johtamisen teesit 

 Prima Mater Symposiumin yhteinen työskentely Tarinateatteri Foxtrottin 

 avustuksella 

 

16.15  Päätössanat 

 Toiminnanjohtaja Tiina Simons, Maria Akatemia ry  

Maria Akatemia ry pidättää oikeuden ohjelmamuutoksiin.  

Maria Akatemia ry on yleishyödyllinen ja sitoutumaton yhdistys, joka toimii ihmisen ja 
 yhteisöjen hyvinvoinnin ja sisäisen kasvun osaamiskeskuksena.  
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Marco Bjurström yrittäjä, viestintäkouluttaja,  
ohjaaja, koreografi 
Marco Bjurström on palkittu esiintyjä ja innostaja, jon-
ka erityisalana on kehon ja mielen integraatio, arjen 
esiintymistaito ja työhyvinvointi. Hän on Namnam-
Tuotanto Oy:n toimitusjohtaja, StepUp Oy:n hallituk-
sen puheenjohtaja ja yksi perustajista. Bjurström on 
opettanut tanssia ja esiintymistä vuodesta 1983. 
www.marco.fi 
 
Merja Fischer TkT, KTM 
Merja Fischer on toiminut johtajana ABB:lla, Nokialla 
ja Wärtsilässä, niin Suomessa kuin ulkomailla. Fischer 
on väitellyt aiheesta Positiivisen vuorovaikutuksen merkitys 
yritysten välisen palveluliiketoiminnan tuottavuuteen ja tu-
loksellisuuteen. Fischer kutsuttiin toukokuussa 2012 ve-
tämään Suomen hallituksen tulevaisuuden selonteon, 
Tulevaisuuden työelämä 2030 -ryhmää. 
www.merjafischer.fi 
 
Kenneth Koskinen toiminnanjohtaja 
Kenneth Koskinen on Kampin kappelin toiminnanjoh-
taja ja 5. vuosikurssin Gestalt-terapeuttiopiskelija. Hä-
nellä on kokemusta esimiestehtävistä ennen nykyistä 
tehtävää Helsingin NMKY:stä ja Kalliolan nuoret 
ry:stä. 
 
Elina Lepomäki kansanedustaja 
Elina Lepomäki on kansanedustaja. Aikaisemmin hän 
on toiminut 11 vuotta rahoitusalalla eri Pohjoismaissa ja 
Lontoossa. Lepomäki on diplomi-insinööri ja kauppa-
tieteiden maisteri. Lepomäki on osakas useissa kasvu-
yrityksissä, ajatuspaja Liberan hallituksen jäsen ja suu-
ren valiokunnan sekä perustuslakivaliokunnan jäsen. 
Hän on ollut julkaisemassa useita yhteiskunnallisia ra-
portteja mm. Euron tulevaisuus - Suomen vaihtoehdot 
(2014) ja Perustili (2013). www.lepomaki.net 
 
Anna Munsterhjelm puheenjohtaja 
Anna Munsterhjelm on partiojohtaja, jolla on sydän 
Espoossa, koti Töölössä, puolet juurista Kanta-
Hämeessä ja loput Viipurissa. Hän toimii Suomen Par-
tiolaisten puheenjohtajana. Siviilityössään hän on työs-
kennellyt kuusi vuotta esimies- ja viestintätehtävissä. 
annamunkaikkikestaa 

Britt-Marie Perheentupa psykoterapeutti,  
johtajuus- ja työyhteisökouluttaja, Maria Akatemia ry:n 
perustaja 
Britt-Marie Perheentupa on Maria Akatemian Prima 
Mater, tulisieluinen ja visionäärinen kulttuurin uudista-
ja. Hänen sydäntään lähellä on ihmisyyden ja kokonais-
valtaisen ihmiskäsityksen merkityksen vahvistaminen. 
Hänet tunnetaan ilon, toivon ja elämänvoiman vapaut-
tamisen puolestapuhujana. 
 
Tarinateatteri FoxTrott 
Tarinateatteri FoxTrott on Kasvunpaikka Oy:n tarinal-
linen iskujoukko. Ryhmä on yksi Suomen kokeneim-
mista tarinateatteriryhmistä. Ryhmä on työskennellyt 
terapeuttisissa ja työelämän sekä työyhteisöjen kehittä-
mistehtävissä. Tarinateatterin avustuksella seminaarissa 
esille tulleet teemat kootaan teatterilliseksi keskuste-
luksi ja yhteisiksi tarinoiksi uuden johtajuuden näyttä-
mölle. www.kasvunpaikka.fi 
 
Maarit Tastula toimittaja, YM 
Maarit Tastula on palkittu tv-toimittaja, joka on tehnyt 
pitkän uran Yleisradiossa. Hänen keskusteluohjelmiaan 
ovat mm. Punainen lanka, Seitsemäs taivas ja Avec Tastula. 
Tastula tunnetaan erityisesti ihmisten arjen ja tarinoi-
den tulkitsijana.  
 
Lotta Uusitalo-Malmivaara FT,  
erityispedagogiikan dosentti, lehtori 
Lotta Uusitalo-Malmivaara työskentelee Helsingin yli-
opiston erityispedagogiikan koulutuksen varajohtajana.  
Hän on toimittanut teoksen Positiivisen psykologian voi-
ma. Uusitalo-Malmivaara on mukana professori Anne 
Birgitta Pessin johtamassa hankkeessa ”Myötätunnon 
mullistava voima”, jonka tavoitteena on selvittää, mikä 
merkitys myötätunnolla on yritysten ja yhteisöjen kil-
pailukyvyn edistäjänä. blogs.helsinki.fi/lmuusita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Akatemia ry on yleishyödyllinen ja sitoutumaton yhdistys, joka toimii ihmisen ja 
 yhteisöjen hyvinvoinnin ja sisäisen kasvun osaamiskeskuksena.  

http://marco.fi/
http://www.merjafischer.fi/
http://www.lepomaki.net
https://annamunkaikkikestaa.wordpress.com/
http://www.kasvunpaikka.fi/
http://blogs.helsinki.fi/lmuusita/

