
Finod  Organisaa,odynamiikka  ry  –  Hallituksen  jäsenet  2014:  !
Susanna  Kalavainen,  talous  !
Kari  Kurkela,  tutkimus    
FT,  diplomipianis1.  Varadekaani  ja  esi7ävän  säveltaiteen  tutkimuksen  
professori  (Taideyliopisto,  Sibelius-‐Akatemia),  koulutusryhmä-‐
psykoanalyy1kko  (SRPT/  IAGP),  työnohjaaja/organisaa1okonsulJ  
(FINOD).    
Toiminut  professorintyön  ohessa  yli  15  vuo7a  erilaisissa  
johtamistehtävissä  Sibelius-‐Akatemiassa,  mm.  tohtorikoulun  johtajana,  
vararehtorina  ja  Taideyliopiston  varadekaanina.  Professorina  toiminut  
lukuisten  tohtorintutkintojen  ohjaajana,  esitarkastajana  ja  
vastaväi7äjänä.  Julkaisuja  eri  aloilta,  mm.  psykodynamiikan  alaa  
edustavia  ar1kkeleita  sekä  kirjan  ”Mielen  maisemat  ja  musiikki”.  Toimii  
yliopistotyönsä  ohella  ryhmäpsykoanalyy1kkona  ja  
yksilöpsykoterapeuJna,  työnohjaajana  sekä  koulu7ajana  eri  
organisaa1oissa.  
Kiinnostunut  erityises1  ihmisten  tekemisistä,  kuten  organisaa1oissa  ja  
muissa  ryhmissä  vaiku7avista  1edostama7omista  voimatekijöistä.  !!

� "
TerBu  Malo,  puheenjohtaja  
MA  in  AOC  (Advanced  Organisa1onal  Consulta1on),  KM,  TRO,  
Organisaa1okonsulJ  AOC,  Työnohjaaja  FINOD,  Organisaa1oanalyy1kko-‐
opiskelija.  
Aloi1n  työurani  POHTOssa  koulu7ajana  ja  organisaa1okonsulJna,  minkä  
jälkeen  siirryin  metsäteollisuuteen  henkilöstön  kehi7ämisen  ja  
henkilöstöjohtamisen  tehtäviin.  Yri7äjäksi  siirryin  reilu  vuosi  si7en.  



Organisaa1oiden  ja  henkilöstön  kehi7äminen,  uusiutuminen,  
työhyvinvoinnin  vahvistaminen  ja  verkostoituminen  ovat  olleet  keskeisiä  
mo1vaa1oni  lähteitä  yli  kahdenkymmenen  vuoden  ajan.    
Amma1llinen  kiinnostukseni  on  viime  aikoina  suuntautunut  erityises1  
konsultoin1-‐koulutusten  kehi7ämiseen  ja  niiden  teoriaperustan  
hahmo7amiseen.  Organisaa1oiden  kehi7ämishankkeissa  puolestaan  
kompleksisten  systeemien  ja  johtamisen  kehi7äminen  ovat  edelleen  
myös  oman  oppimiseni  lähteitä.  !!

� "
Jarmo  Manner,  kokouspöytäkirjat  
Talent  Vec1a  Oy,  KTM,  Sosiatri,  Coach,  Organisaa1oanalyy1kko  -‐
opiskelija  FINOD,  Psykologisen  pääoman  kehi7äjä  
Toiminut  15  vuo7a  asiantun1jaorganisaa1oissa  johtotehtävissä  sekä  
kehi7äjänä  15  vuo7a.  
Kiinnostunut  opiskeluajoista  sosiometriasta  ja  yhteisödynamiikasta  sekä  
organisaa1oiden  ja  ihmisten  varjoista.  !!



!   
Leila  Märkjärvi,  tutkimus,  yhdistyksen  30-‐vuo1sjuhlatoimikunnan  pj.  
Saimaan  Syöpäyhdistys,  TJ  (päätoimi),  Kehityskumppani  Oy  (sivutoimi)  
Kasvatus1et.  tri/Aikuiskasvatus  ja  kehi7ävä  työntutkimus,  Esh/
Mielenterveystyö,  Organisaa1okonsulJ  ATP/FINOD,  MIF-‐
verkostoasiantun1ja    
Toiminut  terveydenhuollossa  7  ja  järjestöjen  kehitys-‐  ja  johtotehtävissä  
27  vuo7a  sekä  sosiaali-‐  ja  terveysalanorganisaa1oiden  ulkopuolisena  
kehi7äjänä,  konsulJna  ja  työnohjaajana.    
Kiinnostunut    työn  tutkimisessa  ja  yhteiskehi7elyssä  erityises1  työn  
tekijää,  kohde7a  ja  työvälineitä  hämärtävistä  ris1riidoista,  työsysteemin  
epävarmuuksista  ja  ymmärtämisyhteyksien  löytämisestä  
psykodynaamisiin  ja  systeemisiin  ilmiöihin  !
Irmeli  Parviainen,  aluejaostot,  yhdistyksen  arkisto  !
Esh,  työnohjaaja  FINOD,  psykoterapeuJ  (YET)  
Työssä  Oulussa  30  vuo7a  erikoissairaanhoidossa  eriasteisissa  psykiatrian  
sairaanhoitajan  tehtävissä,  josta  ajasta      osastonhoitajana  
yleissairaalapsykiatrian  poliklinikalla  16  vuo7a.  
Terveydenhuollon  työnohjaajakoulutus  1987-‐1990  ja  myöhemmin  kaksi  
jatkokoulutusohjelmaa,  joissa  organisaa1odynaaminen  painotus.  
PsykoanalyyJnen  aikuispsykoterapeuJkoulutus  2006-‐2010.  
Vuodesta  2006  itsenäinen  amma1nharjoi7aja  /  PISARA  
Konsultaa1opalvelut  



!   
AnJ  Soikkanen,  1edo7aminen,  jäsensivut  ja  -‐rekisteri,  
varapuheenjohtaja  
BoMen1s  Coaching  House  Oy,  Psyk  Maist,  Organisaa1okonsulJ  ATP/
FINOD,  Organisaa1oanalyy1kko-‐opiskelija,  Psykodraamaohjaaja  (CP),  
Työnohjaaja,  Coach  ACC.  
Toiminut  kansainvälisissä  henkilöstöjohtamisen  ja  kehi7ämisen  
tehtävissä  15  vuo7a  sekä  organisaa1on  ulkopuolisena  konsulJna  ja  
kehi7äjänä.  
Kiinnostunut  tällä  hetkellä  erityises1  systeemisen  lähestymistavan  
soveltamisesta  kehi7ämistyössä,  organisoitumisesta  ja  organisaa1oiden  
kul7uureista.  !
Hannu  Rahikainen,  varajäsen


