
Finlandia-talo 11.5. 2015

Puhujat

Mathias Bergman
Asiamies, Baltic Sea Action Group

Mathias Bergman on Baltic Sea Ac-
tion Groupin (BSAG) asiamies. Hän on 
koulutukseltaan molekyylibiologian 
dosentti ja hänellä on laaja kokemus 
kansainvälisestä yhteistyöstä, elintar-
viketeollisuudesta ja rahoitusalasta.

Taavi Heikkilä
Pääjohtaja, SOK

Taavi Heikkilä on hallituksen puheen-
johtaja sekä pääjohtaja Suomen 
Osuuskauppojen Keskuskunta SOK:s-
sa. Tässä työssään hän on aloittanut 
vuoden 2014 alussa. Hän on tehnyt 
koko työuransa S-ryhmässä, muun 
muassa kymmenen vuotta Osuus-
kauppa Hämeenmaan toimitusjohta-

jana.
SOK tuottaa keskitetysti S-ryhmän yhteiset palvelutoimin-
nat. S-ryhmä on osuustoiminnallinen kaupanalan yritys-
ryhmä, joka tuottaa muun muassa päivittäistavarakaupan, 
liikennemyymälöiden, ravitsemusalan sekä matkailualan 
palveluja.  Lisäksi S-Pankki tarjoaa pankkipalveluja. Vähit-
täismyyntiä S-ryhmällä on vuodessa reilut 11 miljardia 
euroa.
Heikkilällä on lukuisia luottamustoimia.  Hän toimii 
varapuheenjohtajana Suomen Kaupan Liiton ja Elinkei-
noelämän Keskusliiton hallituksissa, hallituksen jäsenenä 
Keskuskauppakamarissa sekä hallintoneuvoston jäsenenä 
LähiTapiolassa ja Suomen Messuissa. Koulutukseltaan hän 
on kauppatieteiden maisteri.

Kari Herlevi
Johtava asiantuntija, Sitra

Johtava asiantuntija Kari Herlevin 
hyppysissä on Sitran käytännön työ 
kiertotalous-aiheen edistämiseksi. 
Kari johtaa joukkoa, joka pyrkii edis-
tämään kiertotalouden kuluttajaläh-
töisiä liiketoimintamalleja. Työ liittyy 
Sitran yhteen pääteemaan, tavoittee-
seen resurssiviisaasta ja hiilineutraa-

lista yhteiskunnasta.
Aiemmin Kari vastasi Tekesissä Resurssitehokas talous 
-alueesta. Hän johti Tekesissä Green Growth – Tie kestä-
vään talouteen -ohjelmaa, jonka tavoitteena oli tunnistaa 
ne mahdolliset uudet kasvualueet kestävän talouden 
liiketoiminnassa, jotka perustuivat lähinnä pienemmälle 
energian kulutukselle sekä luonnonvarojen kestävälle 
käytölle.
Kari on myös johtanut Tekesissä Vigo kiihdyttämö -oh-
jelmaa ja toiminut johdon erityisasiantuntijana. Hän on 
työskennellyt myös muutaman vuoden Tekesin Piilaakson 
toimistossa ja hänen erityiset kiinnostuksen kohteet ovat 
kiertotalous, cleantech -kasvuyritykset sekä kehittyvät 
maat kuten BRICS -maat.
 
Ilkka Herlin
Hallituksen puheenjohtaja, Baltic Sea Action Group

Ilkka Herlin on Cargotecin hallituksen 
puheenjohtaja. Hän on yksi Baltic Sea 
Action Groupin perustajista ja sen 
hallituksen puheenjohtaja. Hän on 
koulutukseltaan filosofian tohtori ja 
historiantutkija. Helsingin yliopiston 
Maatalous-metsätieteellisen tiede-
kunta valitsi Herlinin vihittäväksi kun-

niatohtoriksi kesäkuussa 2014 perusteluina työ Itämeren 
suojelun ja kestävän maatalouden edistämiseksi.
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Stephen Hinton
Johtaja, Swedish Sustainable Economy Foundation

Stephen Hinton on kestävän kehi-
tyksen ja kiertotalouden asiantuntija.  
Hän työskentelee Swedish Safety and 
Security Institutessa sekä hallituksen 
jäsenenä JAK-pankissa ja johtaja-
na Swedish Sustainable Economy 
Foundationissa. 
Hänen viimeisimpiä työtehtäviään 

on ollut neuvoa Sveitsin maatalousministeriötä markki-
napohjaisten ratkaisujen löytämiseksi typpeen liittyviin 
haasteisiin. 

Lauri Inna
Kaupunginjohtaja, Punkalaitumen kunta

Lauri Inna on työskennellyt Punka-
laitumen kunnanjohtajana vuodesta 
2013 alkaen. Tätä ennen hän on ollut 
Teollisuuden Voiman viestintäpääl-
likkönä sekä Maavoimien tiedotus-
päällikkönä. Koulutukseltaan Inna on 
valtiotieteiden maisteri.
Punkalaitumen kunta toteuttaa stra-

tegiaansa kunnan elinvoiman kehittämiseksi maaseudun 
sivuvirtoja hyödyntävän biotalouden avulla. Kunnassa 
on toteutettu ja käynnistetty alueellisesti ja paikallisesti 
merkittäviä uusiutuvan energian hankkeita vuodesta 
2014 alkaen.

Lassi Linnanen
Professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lassi Linnanen on vihreän talou-
den moniottelija. Hän työskentelee 
ympäristöjohtamisen professorina 
Lappeenrannan teknillisessä yliopis-
tossa. Viidentoista professorivuoden 
ja yli kymmenen miljoonan euron 
tutkimushankkeiden johtamisen li-
säksi hän on toiminut cleantech-yrit-

täjänä, useiden yliopisto-spinoff-yritysten hallituksissa, 
sekä yritysten ja julkisen sektorin neuvonantajana neljällä 
mantereella.

Timo Mäkelä
Johtaja, Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto

Timo Mäkelä on kansainvälisten 
ympäristöasioiden huippuvirkamies. 
Hän työskentelee johtajana Euroo-
pan komission ympäristöasioiden 
pääosastolla. Komissiossa hän on 
työskennellyt miltei parikymmentä 
vuotta. Aiemmin hän on työskennel-
lyt muun muassa ympäristöministeri-

ön lähialue- ja kehitysyhteistyötehtävissä. 
Hänellä onkin pitkä perspektiivi myös Venäjän ympäristö-
asioihin. Ministeriössä hän oli käynnistämässä ympäristö-
alan yhteistyötä Venäjän kanssa, minkä jälkeen hän vasta-
si johtajana Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin 
Itä-Euroopan infrastruktuurihankkeista. Koulutukseltaan 
hän on ympäristöalan diplomi-insinööri.
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Mari Pantsar
Johtaja, Sitra

Mari Pantsar johtaa yhtä Sitran pää-
teemoista, Resurssiviisas ja hiilineut-
raali yhteiskunta -teema-aluetta. Tee-
man tavoitteena on tukea Suomen 
muutosta kohti ekologisesti kestävää 
ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa. Vuosi-
na 2011–2013 Mari toimi Suomen 
hallituksen Cleantechin strategisen 

ohjelman johtajana työ- ja elinkeinoministeriössä ja 
2007–2011 Suomen cleantech-klusterin vetäjänä. 
Hän on työskennellyt myös UPM:n ympäristöpäällikkö-
nä vuosina 2000–2007 ja useiden cleantech-yritysten 
hallituksissa. Koulutukseltaan Mari on filosofian tohtori 
ja hänellä on dosentuurit Lappeenrannan teknillisessä 
yliopistossa sekä Helsingin yliopistossa. Mari uskoo, että 
tulevaisuudessa resurssiviisaus ja hiilineutraalius eivät ole 
vaihtoehto, vaan lähtökohta.

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko

Sirpa Pietikäinen toimii europarla-
mentaarikkona. Hän on parlamentin 
jäsenenä talousasioiden, ympäristön 
ja kansanterveyden sekä tasa-arvo-
asioiden valiokunnissa.  Pietikäinen 
on ollut kansanedustaja vuosina 
1983-2003, ja ympäristöministeri 
vuosina 1991-1995.

Järjestöissä hän toimii parhaillaan muun muassa puheen-
johtajana Globe EU:ssa, joka on europarlamentaarikkojen 
ryhmä kansainvälisessä lainsäätäjien yhteystyöjärjestössä. 
Lisäki hän on eurooppalaisen Alzheimer-järjestön johto-
kunnan jäsen sekä Viherympäristöliiton puheenjohtaja.

Hannele Pokka
Kansliapäällikkö, ympäristöministeriö

Kansliapäällikkö Hannele Pokka on 
ympäristöministeriön ylin virka-
mies. Ennen vuonna 2008 alkanutta 
pestiään Pokka työskenteli Lapin 
läänin maaherrana vuodesta 1994 
vuoteen 2008. Tuolloin hän myös oli 
neljä vuotta Barentsin alueneuvoston 
jäsen, joista yhden vuoden puheen-

johtajana.
Kaikille suomalaisille hän tuli tutuksi viisitoistavuotisella 
kansanedustajaurallaan, jonka viimeiset vuodet 1991–
1994 hän työskenteli oikeusministerinä. Koulutukseltaan 
Hannele Pokka on oikeustieteen tohtori.

Riku Rantala

Riku Rantala, on Madventures-mat-
kailuohjelman maailmanmatkaaja ja 
reppureissaajien idoli. Riku Rantala 
on myös toimittaja sekä kirjailija. 
Viime joulukuussa ilmestyi Rantala-
na uusin kirja, ”Uusi kansainvälisen 
seikkailijan opas”.
Vuonna 2012 Riku Rantala ja hänen 

työparinsa Tuomas Milonoff saivat valtion tiedonjulkista-
mispalkinnon ”maantieteen ja maailman tuntemuksen 
edistämisestä erityisesti nuorisoa kiinnostavalla tavalla”

RAVINTEIDEN KIERRÄTYS  
KIERTOTALOUDEN YTIMESSÄ  



Finlandia-talo 11.5. 2015

Puhujat

Ulrika Romantschuk
Viestintä- ja brändijohtaja, Fazer

Ulrika Romantschuk on Fazer-konser-
nin viestintä- ja brändijohtaja ja on 
myös konsernin johtoryhmän jäsen.
Hän vastaa myös Fazer-konsernin yri-
tysvastuusta, sidosryhmäsuhteista ja 
Fazer Cafés –liiketoiminnasta. Hänellä 
on yli 20 vuoden kokemus pankkia-
lalta ja kulutustavarateollisuudesta. 

Fazer on alansa johtavia yrityksiä Itämeren alueella ja Ve-
näjällä. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli yli 1,6 mil-
jardia euroa ja yrityksessä työskentelee yli 15 000 henkeä.

Tuomo Rönkkö
Hallituksen puheenjohtaja, Endev Oy

Tuomo Rönkkö on hallituksen 
puheenjohtaja lietteenkäsittely-
teknologiayritys Endevissä. Hän on 
työskennellyt parikymmentä vuotta 
Ahlströmin johtotehtävissä sekä 
toimitusjohtajana Eltel Groupissa ja 
teollisuuden kunnossapitopalveluita 
tuottavassa MaintPartner Oy:ssä.

Nykyisin hän on mukana usean yhtiön hallituksissa sijoit-
tajana. Niihin kuuluvat muun muassa Tuulisaimaa, Left 
shoe company, Visedo ja Endev. Hän päätti viime vuonna 
seitsemän vuotta kestäneen kautensa Ek:n hallituksessa. 
Hän on ollut myös Palvelutyönantajat ry:n puheenjohtaja. 
Nyt hän on Lappeenrannan teknillisen yliopiston halli-
tuksen puheenjohtaja ja yliopiston sijoitusyhtiö Green 
Campus Innovationin puheenjohtaja.
Diplomi-insinöörin koulutuksen hän on saanut Lappeen-
rannassa.

Kari Valkosalo
Toimitusjohtaja, Honkajoki Oy

Kari Valkosalo on Satakunnassa Hon-
kajoella toimivan Honkajoki Oy:n toi-
mitusjohtaja. Yritys on kierrätyslaitos, 
joka ohjaa eläinperäisiä raaka-aineita 
käytettäväksi uudelleen esimerkiksi 
lannoitteina, rehuna tai biodieselin 
raaka-aineena. 
Yritys toimii yhdessä samalla teolli-

suusalueella sijaitsevien yritysten kanssa kiertotalouden 
periaatteiden mukaisesti. Honkajoki Oy tutkii ja kehittää 
yhteistyössä eri tutkimuslaitosten kanssa ekologisia tuo-
tantoprosesseja, kierrätystoimintoja, luonnonmukaisten 
lannoitteiden ja rehujen tuotantoa sekä bioenergiaraa-
ka-aineiden valmistusta.
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