
Sa
m

po
 Te

rh
o

M
ik

a 
Ko

jo
nk

os
ki

M
ar

kk
u 

Ku
lm

al
a

Pa
av

al
i J

um
pp

an
en

El
in

a 
Kn

ih
ti

lä

Ta
nj

a 
Po

ut
ia

in
en

-R
in

ne
 

H
en

ri
k 

D
et

tm
an

n

SAMPO TERHO on Suomen 
eurooppa-, kulttuuri- ja urhei-
luministeri. Hän on Sinisen 
eduskuntaryhmän kansan-
edustaja, Suomalaisuuden 
Liiton puheenjohtaja sekä Hel-
singin kaupunginvaltuutettu. 
Kansanedustajana Terho on 
toiminut vuodesta 2015 ja sitä 
ennen hän oli europarlamen-
taarikko vuosina 2011–2015.

MIKA KOJONKOSKI on 
Suomen Olympiakomitean 
huippu-urheiluyksikön joh-
taja vuodesta 2013 ja vastaa 
suomalaisen huippu-urheilun 
valmennusosaamisen sekä 
toimintaedellytysten ja re-
surssien koordinoinnista ja 
kehittämisestä. Hän on taus-
taltaan itse mäkihyppääjä ja 
toiminut mäkihypyn pääval-
mentajana Suomen lisäksi 
Itävallassa ja Norjassa, jossa 
hänet valittiin muun muassa 
vuoden valmentajaksi.

MARKKU KULMALA on tieteen 
akateemikko ja Helsingin 
yliopiston aerosoli- ja ympä-
ristöfysiikan professori. Hän-

tä pidetään maailman johta-
vana ilmakehän aerosolien 
fysiikan ja kemian tutkijana, 
joka on tehnyt huomattavia 
läpimurtoja ilmakehän 
pienimpien nanohiukkasten 
tutkimuksessa. Kulmalan 
tutkimusryhmä selvittää 
ihmistoiminnan ja luonnol-
listen prosessien vaikutusta 
ilmastoon ja ilman laatuun. 

PAAVALI JUMPPANEN on yksi 
ikäpolvensa menestyneim-
mistä suomalaispianisteista, 
joka esiintyy säännöllisesti 
solistina ympäri maailmaa. 
Hänen ohjelmistonsa kattaa 
pianomusiikkia Bachista 
avantgardeen ja hän on tehnyt 
yhteistyötä monien aikamme 
merkittävimpien säveltäjien 
kanssa. Jumppanen toimii 
PianoEspoo-festivaalin tai-
teellisena johtajana.

ELINA KNIHTILÄ on monipuo-
linen ja arvostettu näyttelijä, 
joka on esiintynyt lukuisissa 
rooleissa niin teatterissa, 
elokuvissa ja televisiossa kuin 
radiossakin. Hän on 1990-lu-

vulta lähtien ollut Q-teatterin 
kantavia voimia ja tehnyt 
merkittäviä teatterirooleja 
myös Suomen Kansallisteat-
terissa sekä Ryhmäteatte-
rissa. Knihtilä on palkittu 
kahdesti Jussi-palkinnolla ja 
vuoden 2012 Thalia-gaalassa 
hänelle luovutettiin yleisön 
suosikkinäyttelijä -palkinto. 
Näyttelijätyön lisäksi hän on 
toiminut käsikirjoittajana ja 
vuodesta 2013 alkaen Taideyli-
opiston Teatterikorkeakoulun 
näyttelijätyön professorina.

TANJA POUTIAINEN-RINNE 
on olympiamitalisti ja Suo-
men menestynein alppihiih-
täjä, joka on voittanut ural-
laan muun muassa kahdesti 
suurpujottelun ja kerran 
pujottelun maailmancupin 
kokonaiskilpailun. Hän laski 
17 vuotta maailmancuppia, ja 
12 perättäisen vuoden aikana 
hän nousi maailmancupin 
palkintopalleille vähintään 
kahdesti vuodessa. Kilpauran 
jälkeen Poutiainen-Rinne 
on vaikuttanut suomalai-
sen alppihiihdon taustalla 

urheilijoiden sparrarina ja 
jatkaa johtamisen opintoja 
Lapin yliopistossa. Tällä het-
kellä hän on kotiäitinä reilun 
vuoden ikäisille kaksosille ja 
toimii yrittäjänä. 

HENRIK DETTMANN on  
Suomen Koripalloliiton 
päävalmentaja, joka uransa 
aikana on valmentanut 
suomalaisen maajoukkueen 
lisäksi menestyksekkäästi 
muun muassa Saksan maa-
joukkuetta luotsaten Saksan 
EM-mitaleille 2002. Saa-
vutusten myötä Dettmann 
valittiin Saksassa vuoden 
koripallovalmentajaksi ja 
Suomessa vuoden valmenta-
jaksi. Vuoden 2013 Suomen 
maajoukkueen menestys 
EM-kisoissa on nostanut 
Suomessa korisbuumin,  
joka näkyi viimeiseksi myös 
nyt elo-syyskuun vaihteessa 
Eurobasket2017-kisoissa 
Suomessa.
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JANI LEINONEN on suomalai-
nen kuvataiteilija. Hänen ta-
varamerkkinsä on ollut ottaa 
kantaa yhteiskunnallisiin 
ilmiöihin ja keskusteluihin 
muokkaamalla valmiita kuvia 
ja erilaisia tuttuja brändi-
hahmoja luoden niihin uusia 
merkityksiä, jolloin huomio 
kiinnittyy mainonnan strate-
gioihin, ylikansallisten yhtiöi-
den toimintamekanismeihin 
ja tuotantoprosesseihin. 
Hän hyödyntää taiteessaan 
sekä median toimintatapoja, 
julkisuutta että sosiaalista 
mediaa. Perinteisten teknii-
koiden lisäksi hän taiteessaan 
järjestää myös tilanteita ja 
tapahtumia, joihin kutsuu 
ihmisiä sekä tekijöiksi rinnal-
leen että osallistumaan.

SUSANNA RAHKAMO on joh-
tamisen konsultti ja väitellyt 
johtamisen, organisaatioiden 
ja työpsykologian alalta. Väi-
töskirjassaan Rahkamo tutki 
huippuosaamisen, menesty-
misen sekä luovuuden kytkey-
tymistä toisiinsa. Hänellä on 
ollut menestyksekäs kilpa- ja 
ammattilaisura jäätanssissa 

ja hän saavutti jäätanssin 
MM-mitalin ja Euroopan 
mestaruuden yhdessä Petri 
Kokon kanssa. Rahkamo on 
toiminut muun muassa Taito-
luisteluliiton puheenjohtajana 
vuosina 2004–2015 ja Suomen 
Olympiakomitean hallituksen 
varapuheenjohtajana vuodes-
ta 2008.

ANNA VALTONEN on Taiteiden 
ja suunnittelun korkeakoulun 
dekaani ja Aalto-yliopiston 
vararehtori. Aiemmin hän on 
työskennellyt muun muassa 
Uumajan yliopiston muotoilu-
korkeakoulun rehtorina sekä 
vuosina 1997–2009 Nokiassa 
eri tehtävissä, viimeksi nimik-
keellä Head of Design Reseach 
& Foresight. Valtonen suoritti 
tohtorin tutkinnon Taideteolli-
sesta korkeakoulusta 2007 ja 
on toiminut korkeakoulussa 
tutkijana sekä vuodesta 2008 
hallituksen jäsenenä.

JUKKA KOLA on Helsingin 
yliopiston rehtori ja maa-
talouspolitiikan professori. 
Hän on Euroopan tutkimus-           
yliopistojen verkoston LERU:n 

hallituksen jäsen ja on 
aiemmin toiminut Maatalou-
den taloudellisen tutkimus-
laitoksen (MTTL) tutkijana, 
maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan dekaanina sekä 
yliopiston vararehtorina. 
Jukka Kola on palkittu useasti 
Helsingin yliopiston parhaan 
opettajan tittelillä.

MIKA MYLLYAHO on Kansal-
listeatterin pääjohtaja, näy-
telmäkirjailija ja ohjaaja. Hän 
on toiminut aiemmin mm. 
Ryhmäteatterin taiteellisena 
johtajana sekä ohjaajaopetta-
jana Teatterikorkeakoulussa. 
Myllyahon tunnetuimpia 
ohjauksia ovat olleet muun 
muassa Kiven Kullervo (2001) 
ja Shakespearen Hamlet 
(2003). Hän on ohjannut 
menestyksekkäästi myös 
ulkomaisia, yhteiskunnallisia 
aiheita käsitteleviä näytel-
miä. Myllyaho on myös yksi 
Suomen kansainvälisesti 
tunnetuimpia ja esitetyimpiä 
näytelmäkirjailijoita. 

Mezzosopraano LILLI PAA-
SIKIVI on toiminut Suomen 

Kansallisoopperan taiteellise-
na johtajana elokuusta 2013 
lähtien. Hän oli kiinnitettynä 
Suomen Kansallisoopperan 
solistikuntaan 1998–2013. Lilli 
Paasikivi on myös vieraillut 
oopperataloissa Euroopassa 
sekä esiintynyt arvostettujen 
orkesterien solistina ympäri 
maailmaa.

TIMO RITAKALLIO toimii vuo-
den 2017 alussa aloittaneen 
uuden Suomen Olympiako-
mitean hallituksen puheen-
johtajana. Siviiliammatissa 
hän on työeläkevakuutusyhtiö 
Ilmarisen toimitusjohtaja. 
Hän siirtyy OP Ryhmään pää-
johtajaksi maaliskuussa 2018. 
Koulutukseltaan Ritakallio on 
oikeustieteen maisteri, MBA 
ja tekniikan tohtori tuotanto-
talouden alalta. Ritakalliolla 
on vahva urheilutausta ja hän 
kilpailee edelleen suunnis-
tuksessa. Tämän lisäksi hän 
toimi aiemmin Suunnistus-
liiton puheenjohtajana ja sitä 
ennen kuusi vuotta kansain-
välisen suunnistusliiton (IOF) 
hallituksen jäsenenä.
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