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Puhujat

Kimmo Jarva

Kimmo Jarva on ollut Lappeenrannan 
kaupunginjohtajana joulukuusta 2011 
alkaen. Sitä ennen hän on toiminut 
kuntajohtajana neljässä eri kunnassa ja 
hänellä on yhteensä noin 20 vuoden 
kokemus kunnallisalan johtotehtävistä 
eri kaupungeissa. Koulutukseltaan 
Jarva on hallintotieteiden maisteri.

Lea Kauppi

Professori Lea Kauppi on Suomen 
ympäristökeskuksen (SYKE) pääjohta-
ja ja Oulun yliopiston hallituksen jä-
sen. Resurssiviisaus-teeman kannalta 
SYKEn toiminnan keskeisimmät pai-
nopisteet ovat ilmastonmuutoksen 
hillintä ja muutoksiin sopeutuminen, 
kulutuksen ja tuotannon kestävyys 

sekä rakennetun ympäristön ja maankäytön kestävyys. 
Kauppi on väitellyt vuonna 1984 maatalouden ravinne-
kuormituksesta ja sen merkityksestä vesistöjen rehevöi-
tymiseen. Lisäksi hän on ollut UNEPin alaisen Kansainväli-
sen Luonnonvarapaneelin jäsen vuodesta 2008 alkaen.

Jouko Kinnunen

FM Jouko Kinnunen on Motiva Oy:n 
toimitusjohtaja. Motiva Oy on val-
tionyhtiö, joka toimii asiantuntijana 
energian ja materiaalien tehokkaan 
käytön edistämiseksi. Motiva tuottaa 
luotettavaa tietoa ja vaikuttavia rat-
kaisuja kestäviin valintoihin ja toimiin. 
Yhtiö rakentaa resurssitehokasta 

Suomea, joka on osaava, hyvinvoiva, kilpailukykyinen ja 
vastuullinen.
 

Timo Koivisto

Timo Koivisto on toiminut Jyväskylän 
kaupunginjohtaja 1.5.2015 alkaen. 
Aiemmin Koivisto työskenteli Jyväs-
kylän kaupungin apulaiskaupun-
ginjohtajana kaupunkirakenne- ja 
sivistyspalveluissa sekä kaupungin-
johtajan sijaisena 10 vuoden ajan. 
2000-luvun alussa Koivisto toimi 

kauppa- ja teollisuusministerin, pääministerin ja valtiova-
rainministerin erityisavustajana. Koulutukseltaan Koivisto 
on oikeustieteen kandidaatti.

Juha Kostiainen 

Juha Kostiainen toimii YIT:ssä kau-
punkikehityksestä ja yhteistyösuh-
teista vastaavana johtajana. Ennen 
YIT:tä Kostiainen työskenteli neljä 
vuotta Sitrassa vastaten mm. Julkis-
hallinnon johtamisohjelmasta. Hän 
on toiminut aiemmin myös Tampe-
reen kaupungin elinkeinojohtajana 

sekä Finn-Medi Oy:n toimitusjohtajana. Kostiainen väitteli 
tohtoriksi vuonna 2002 ja hän on kirjoittanut kymmeniä 
tieteellisiä julkaisuja.
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Mari Pantsar

Mari Pantsar johtaa Sitrassa Resurs-
siviisas ja hiilineutraali yhteiskunta 
-teema-aluetta. Teeman tavoitteena 
on tukea Suomen muutosta kohti 
ekologisesti kestävää ja kilpailukykyis-
tä yhteiskuntaa. Vuosina 2011–2013 
Pantsar toimi Suomen hallituksen 
cleantechin strategisen ohjelman joh-

tajana työ- ja elinkeinoministeriössä ja 2007–2011 Suomen 
cleantech-klusterin vetäjänä. Hän on toiminut myös UPM:n 
ympäristöpäällikkönä vuosina 2000–2007 ja useiden clean-
tech-yritysten hallituksissa. Koulutukseltaan Pantsar on 
filosofian tohtori ja hänellä on dosentuurit Lappeenrannan 
teknillisessä yliopistossa sekä Helsingin yliopistossa.

Inkeri Pasanen

Inkeri Pasanen on toiminut sano-
malehti Keskisuomalaisen varapää-
toimittajana vuodesta 2005. Tätä 
ennen hän on työskennellyt mm. 
urheilutoimittajana, kulttuuritoimi-
tuksen esimiehenä, uutistuottajana ja 
toimituspäällikkönä.

Lari Rajantie 

Lari Rajantie vetää Sitran Resurssivii-
saus-avainaluetta, jonka tavoitteena 
on edistää alueellista luonnonvaro-
jen viisaampaa käyttöä kehittämällä 
uusia innovaatioita ja toimintatapoja 
yhteistyössä asukkaiden, yritysten ja 
yhteisöjen kanssa. Sitran kumppani-
na resurssiviisauden toimintamallin 

kehittämisessä on Jyväskylän kaupunki. Larin intohimona 
on kehittää oikeudenmukaista, kestävällä tavalla toimivaa 
yhteiskuntaa.

Elina Rantanen

Elina Rantanen on Turun kaupungin-
hallituksen toinen varapuheenjohta-
ja, konsernijaoston puheenjohtaja ja 
vihreiden kolmannen kauden kau-
punginvaltuutettu. Koulutukseltaan 
hän on FT ja VTM ja toimii työkseen 
suunnittelijana Rinnekoti-Säätiön 
harvinaisiin sairauksiin keskittyvässä 

Norio-keskuksessa.

Sami Sulkko

Yhteiskuntatieteiden maisteri Sami 
Sulkko, 37, on toiminut Forssan 
kaupunginjohtajana elokuusta 2013 
alkaen. Sulkolla on yhdeksän vuoden 
kokemus kuntajohtamisesta; ennen 
siirtymistään Forssaan hän toimi 
Savonlinnan kaupungin viestintä- 
ja yhteiskuntasuhteiden johtajana 

sekä Punkaharjun ja Sulkavan kunnanjohtajana. Sulkko 
on Hämeen Kauppakamarin hallituksen jäsen ja Keskus-
kauppakamarin valtuuskunnan jäsen ja hän on toiminut 
pitkään myös Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvotte-
lukunnan jäsenenä.
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Zachary Tofias

Zachary Tofias johtaa C40 Sustainable 
Communities Initiative -ohjelmaa 
sekä C40 Climate Positive Develop-
ment Programme -ohjelmaa. Työs-
sään hän pyrkii osoittamaan, että 
on mahdollista rakentaa ympäristön 
kannalta kestäviä, taloudellisesti 
menestyviä ja vähäpäästöisiä yhtei-

söjä. Viimeiset kuusi vuotta Tofias on kehittänyt paikallisia 
ratkaisuja yhteistyössä yksityisen sektorin rakennuttajien 
ja kumppanikaupunkien kanssa eri puolilla maailmaa. 
Vuodesta 2007 hän on ollut mukana C40-kaupunkiver-
koston sekä Clinton Climate Initiative -ohjelman toimin-
nassa. Tofiasilla on liiketaloustieteen maisteritutkinto 
Cornellin yliopistosta sekä kandidaatintutkinto Middlebu-
ry Collegesta.

Jari Varjotie

Jari Varjotie on Savo-Solar Oy:n 
toimitusjohtaja. Savo-Solar on 
maailman tehokkaimpia aurinkoläm-
pökeräimiä valmistava suomalainen 
yhtiö, joka on listattu Nasdaq First 
North Tukholmassa sekä Helsingissä. 
Hänellä on lähes 30 vuoden kokemus 
teollisuuden johtotehtävistä ja ennen 

Savo-Solaria hän on työskennellyt suomalaissa kansainvä-
lisesti toimivissa yhtiöissä kuten Winwind Oy, Perlos Oyj ja 
Valmet Oyj.

Markku Wilenius

Markku Wilenius on toiminut tule-
vaisuuden tutkimuksen parissa 20 
vuoden ajan, mm. Turun yliopistossa 
tulevaisuuden tutkimuksen professo-
rina vuodesta 2004 ja Senior Adviso-
rina vuodesta 2012 sekä maailman 
suurimpiin yksityisiin vakuutusyhtiöi-
hin kuuluvan Allianzin strategiajohta-

jana vuodesta 2007. Hän on arvostetun voittoa tavoitte-
lemattoman Club of Rome -organisaation jäsen ja toimii 
lisäksi kolmen yrityksen sekä säätiöiden johtotehtävissä.


