
Tietojohtaminen ry:n hallituksen terveiset
Tietojohtaminen ry:n hallitus järjestäytyi ja piti ensimmäi-
sen kokouksensa 24.1.2019 Metsägroupin toimitiloissa.

Yhdistyksemme monet toiminnot ovat uudistuksen 
alla. Hallituksen toimintaa on jäntevöitetty nimeämäl-
lä hallituksen jäsenten vastuut, eli mitä yhdistyksen 
tehtäväkenttää kukin hallituksessa erityisesti edistää. 
Kirjanpito on siirretty Leppävaaran laskentaan ja van-
hoista toimiston järjestelmistä ollaan luopumassa. Uusi 
järjestelmä Procounter kattaa talous- ja jäsenhallinnon 
keskeisimmät prosessit, ja tulee sujuvoittamaan monia 
toimistorutiineja.  Uuden järjestelmän käyttöönottoa 

TIETOJOHTAMINEN RY:N HALLITUS 2019

Hallituksen puheenjohtaja

YTM, PD Reija Helenius
Kehittämispäällikkö, ISLP Director 

(International Statistical Literacy 
project), Tilastokeskus
reija.helenius@stat.fi
puh: 029 551 3677.   

Marjukka Nyberg
M-Brain

marjukka.nyberg@m-brain.fi
puh: 040 722 7712
 

KTM Olli Ilmarinen
Kehitysasiantuntija

Patentti- ja rekisterihallitus 
olli.ilmarinen@prh.fi
puh: 040 770 4547

Hallituksen jäsenet

Antti Holmroos
Pitkän linjan ATK-ammattilainen

antti.holmroos@iki.fi
puh: 045 111 8346

 
 

Anna-Maija Moilanen
Konsultti, CGI

anna-maija.moilanen@cgi.com
puh: 0400 698 586

 
KTM Ritva Mönkäre 

Viestintäpäällikkö, Metsä Board
ritva.monkare@metsagroup.com
puh: 050 598 7012
 

”Meistä jokainen on tietojohtaja!

” Keskity oleelliseen ja  
viesti selkeästi.

” Tehdään tiedolla taitoa.

 ”Epätotta on sanoa, että se ei 
ole, mikä on, tai että se on, mikä 

ei ole, ja vastaavasti totta on sanoa 
sen olevan, mikä on, ja sen olevan 
olematta, mikä ei ole. ~Aristoteles

” Tiedosta tulosta.

ohjaa Antti Holmroos, hallituksen talous- ja järjestelmä-
vastaava.

Yhdistyksen taloustilanne on vakaa. Henkilöjäsen-
maksut laskutetaan alkuvuonna. Yhteisö-, opiskelija- ja 
eläkeläisjäsenet on jo laskutettu, kuten myös KOKO-
kortin tilanneet ja koulutusjäsenmaksulliset.

Kevään koulutusten suunnittelu on työn alla. Jatkossa 
pyrimme saamaan heti vuoden alusta koulutustarjonnan 
nähtäväksi. Koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimii 
Elina Wainio. Toimikunnan jäseniä ovat Aila Vapaaoksa, 
Martin Stenberg ja Reija Helenius. Kevään koulutusaiheita 

Hallituksen varapuheenjohtajat 
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Varajäsenet

Heli Eloranta
Analyytikko, Helen Oy

heli.eloranta@helen.fi
puh: 040 571 3743  
 

Pirjo Kainu
pirjo.kainu@gmail.com

puh: 050 572 2779  
 
 

KTM Pia Adibe
Tietoasiantuntija-lehden  

päätoimittaja
pia.adibe@gmail.com
puh: 040 760 4920

”Tieto – sillä kulkee kaikki.

” Tulevaisuutta tehdään  
tiedolla ja tunteella.

” Ei väkisin, mutta  
väsyttämällä. ” Tieto jakaa maailman,  

viisaus tekee siitä kokonaisen.

ovat mm. tietojohtaminen, saavutettavuus ja palvelumuo-
toilu. Markkinoinnista ja viestinnästä vastaa Olli Ilmarinen.

Hallituksen jäsenvastaava on Anna-Maija Moilanen. 
Jäsenkirjeen lähetämme kerran kuukaudessa. Uusien 
niin henkilö- kuin yhteisöjäsenten hankintaan tullaan 
panostamaan tänäkin vuonna. Yhteisöjäsenten hankin-
nasta sekä lausuntojen antamisen koordinoinnista vastaa 
Marjukka Nyberg.

Tietoasiantuntija-lehteä tekevät päätoimittaja Pia Adi-
be ja lehden ansiokas toimituskunta. Julkaisemme myös 
blogeja, tätä koordinoi Martin Stenberg.

FT, VTM Martin Stenberg
Yliopettaja

Haaga-Helia Ammatti korkeakoulu
martin.stenberg@haaga-helia.fi
puh: 040 700 0195

 
KTM Elina Wainio

Liiketalouden lehtori, 
International Mobility Coordinator
elina.wainio@laurea.fi
puh: 046 856 7923

 
MMM Aila Vapaaoksa

Senior Consultant
Pöyry Management Consultant
puh: 040 526 0858

Asiantuntijajäsen

Yhdistyksen voimavara on sen jäsenet; kutsumme kaikki 
yhdistyksemme jäsenet mukaan toimintaan. Kerro missä 
haluaisit olla mukana ja/tai mitä uutta toimintaa haluaisit 
kehittää. Yhdessä olemme enemmän!

Reija Helenius
Tietojohtaminen ry:n hallituksen  

puheenjohtaja 2019–2020
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