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Muutoksia Aallon Group Oyj:n johtoryhmässä: 
Uusia strategisia lisäpanostuksia asiantuntija- ja 
neuvontapalveluihin ja uusi aluejohtaja 
Pirkanmaalle 
Aallon Group Oyj:n Pirkanmaan aluejohtajana toiminut 

Laura Järvi, KTM, KLT on nimitetty konsernin asiantuntija- 

ja neuvontapalveluiden johtajaksi. Pirkanmaan uudeksi 

aluejohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Esa 

Takala, (54), KTM. Takala aloittaa tehtävässään 3.1.2022 ja 

raportoi konsernin toimitusjohtaja Ari Kelloniemelle. 

Aallon Group Oyj lisää voimavaroja koko konsernin kattavien asiantuntija- ja 
neuvontapalveluiden tuottamiseen. Palveluiden kehittämisestä vastaavaksi johtajaksi 
on nimetty aikaisemmin Aallon Groupin Pirkanmaan aluejohtajana toiminut Laura 
Järvi. Järvi jatkaa osana konsernin johtoryhmää. 

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi: ”Alamme teknologian ja automaation hyödyntämisen 
trendit tulevat jatkossakin tehostamaan ammattilaistemme työhön liittyviä 
päivittäisiä rutiineja. Tämä muutos mahdollistaa tilitoimistopalveluiden painopisteen 
siirtymisen aikaisempaa erikoistuneempien ja konsultoivien lisäarvopalveluiden 
tuottamiseen. Lauran nimittäminen asiantuntija- ja neuvontapalveluiden johtajaksi 
on meille strateginen kehitysaskel, jolla haluamme vastata alalla vallitsevien trendien 
tarjoamiin mahdollisuuksiin.” 

Järven siirtyessä uuteen tehtävään, saa Pirkanmaa uuden aluejohtajan alalla pitkään 
toimineesta Esa Takalasta. Takala on toiminut viimeksi Accountor-konsernin 
palveluksessa vuodesta 2014 alkaen muun muassa aluejohtajana ja 
liiketoimintajohtajana ja tehnyt tätä ennen pitkän uran pankkimaailmassa erilaisissa 
esimiestehtävissä. 

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi: ”Olen tyytyväinen, että saimme rekrytoitua Esan 
kaltaisen kokeneen aluejohtajan Pirkanmaalle. Samalla Esan kokemus eri 
liiketoimintojen johtamisesta vahvistaa entisestään johtoryhmäämme. Olen 
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vakuuttunut siitä, että Esa on osaamisellaan ja kokemuksellaan erinomainen valinta 
edistämään toimintaamme Pirkanmaan alueella.” 

Esa Takala: ”Otan suurella mielenkiinnolla Aallon Groupin Pirkanmaan aluejohtajan ja 
johtoryhmän jäsenen tehtävät vastaan. Haluan kiittää yhtiön johtoa luottamuksesta. 
On hienoa päästä mukaan osaavan ja motivoituneen henkilöstön joukkoon 
rakentamaan Aallon Groupin menestystarinaa ja luotsaamaan Pirkanmaan 
toimintoja eteenpäin.” 

Aallon Groupin johtoryhmän muodostavat 3.1.2022 alkaen toimitusjohtaja Ari 
Kelloniemi, Antero Aalto, Laura Järvi, Aki Korkka, Mikko Saarnio, Miia Sarkola, Mikko 
Sipilä, Miia Siukkola, Esa Takala, sekä Kristiina Timperi. 

 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi 
puh. 0400 883 371 

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy 
puh. 050 520 4098 

--------------------------------------------- 

Tilitoimistoni. 

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. 
Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on 
rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me 
kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja 
omistamaamme yritystä kohtaan. 

Olemme 350 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.  

--------------------------------------------- 

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
aallongroup.fi 
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