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Jorma Wiitakorpi 

 

DI Jorma Wiitakorpi on toiminut laajasti kansainvälistä kasvua hakevan 
merkittävän teollisuuden johtotehtävissä vuodesta 1984 alkaen. mm. 
Patrian, Asko Appliances Groupin, Uporefin, Isoran, Eforen ja Reka 
Cables’n toimitusjohtajana. 
 
Wiitakorpi on kokenut yritysjärjestelijä ja toiminut viimeisen 30 vuoden 
aikana lähes 30 pörssiyrityksen, valtion yhtiön ja perheyhtiön 
hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä. Hänen johtamiensa yritysten 
toiminta on tyypillisesti globaalia. Tällä hetkellä Wiitakorpi on 
yritysjärjestelyihin ja johdon konsultointiin erikoistuneen Willbe 
Partnersin, Pikespo Investin ja Operon Groupin hallituksen 
puheenjohtaja sekä Porvoon Energian ja Makronin hallituksen jäsen. 

. 

Anne-Mari Virolainen 

 

KTM Anne-Mari Virolainen on kansanedustaja ja oli Sipilän hallituksen 
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri. Hän on toiminut mm. Kansallisen 
Kokoomuksen varapuheenjohtajana. Kielitaitoisena poliitikkona ja 
rutinoituneena esiintyjänä hänellä on runsaasti kokemusta 
kansainvälisestä toiminnasta ja suomalaisten yritysten vientityöstä. 
 
Ennen poliittista uraa Virolaiselle kertyi yli 15 vuoden mittava kokemus 
yritysjohdosta, mm. Telia Infomedian toimitusjohtaja, Sonera Plazan 
osastonjohtaja, Eurofactsin viestintäkonsultti ja Satumaan 
varatoimitusjohtaja. 

 

Pekka Vennamo 

 

Tekniikan ylioppilas Pekka Vennamo tunnetaan Soneran pääjohtajana 
ja ministerinä. Hän on toiminut kansanedustajana, SMP:n 
puheenjohtajana, liikenne- ja viestintäministerinä ja ministerinä 
valtionvarainministeriössä sekä Posti- ja telelaitoksen pääjohtajana.  
 
Vennamolla on laaja kokemus sijoittajana ja hallitustehtävistä 
kasvuyrityksissä mm. Saunalahti Group, Plusdial, Videra, Isolta, First 
Round ja yli 10 vuotta Soprano Oyj:n hallituksen puheenjohtajana. Tällä 
hetkellä hän on perheyhtiö Sijoitus Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja 
Soprano Oyj:n osakkeenomistaja. 

 

  



 

Arto Tenhunen 

 

KTM Arto Tenhunen on Soprano Oyj:n perustaja ja osakkeenomistaja. 
Hän on toiminut useiden kasvuyritysten johtotehtävissä sekä 
suuryritysten ja julkishallinnon viestinnän ja verkkoliiketoiminnan 
asiantuntijana vuodesta 1981, mm. Enter Yhtiöiden toimitusjohtajana, 
F-Securen markkinointijohtajana, LVM:n viestinnän ja 
verkkoliiketoiminnan elvytysohjelman johtajana sekä useiden Soprano 
Groupiin kuuluvien yhtiöiden toimitusjohtajana. 
 
Tenhunen on toiminut 80-luvun alusta saakka yli 20 yrityksen ja 
järjestön hallituksessa. Tällä hetkellä hän Tieturin, Management 
Institute of Finland MIFin, Informator Utbildning Ab:n, Rusanen 
Mikrocleanin, Ruokanetin ja Anolarannan hallituksen puheenjohtaja 
sekä Ambientia E-Commercen hallituksen jäsen. 

 

Satu Mehtälä 

 

KTM Satu Mehtälä on Naisten Pankin perustajajäsen ja toiminut 
monipuolisesti liikkeenjohdon eri tehtävissä, mm. viisi vuotta Venäjällä 
ZAO Lentekin talous- ja markkinointijohtaja, YIT-konsernin viestintä- ja 
sijoittajasuhdejohtaja ja Ilmarisen viestintäjohtaja sekä Suomen 
Tekstiili- ja Muoti ry:n toimitusjohtaja. 
 
Mehtälällä on pitkä kokemus yritysjärjestelyistä ja hallitustehtävistä 
yrityksissä kuten Orton, Fira Group, Kalevala Koru, Kotimaa, EKE-
Rakennus ja Boardman. Tällä hetkellä hän on Invalidisäätiö LIVEn ja 
Suomen Setlementtiliiton hallituksen puheenjohtaja. Hän toimii myös 
liikkeenjohdon konsulttina ja aktiivisesti erilaisissa yritysverkostoissa. 

 

 


