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Keitäs meitä on paikalla?



Tehilah Auramo

Tehilah haluaa kauppatieteilijänä, suunnittelijana ja kau-
punkiviljelijänä myydä kulutusta vähentäviä ratkaisuja yri-
tyksille ja yksityishenkilöille. Hän on perustanut guerillaviljelyä 
molemmissa kotimaissaan Ruotsissa ja Suomessa, työsken-
telee aktiivisena tapahtumantuottajana Dodo RY:ssä tulevan 
vuoden 2018 ja tekee lisäksi tuotesuunnittelua yrityksensä 
Skog Studion kautta mm. palkittuun Drow-älyikkunaan liit-
tyen. Tehilahia innostaa kestävässä kaupunkisuunnittelussa 
eniten permakulttuuriajattelu, kaupunkilaisten osallistuminen 
ja teknologian tuomat mahdollisuudet jakotalouden ja oma-
varaisuuden lisäämiseksi.

Maija Bergström

Maija on mukana Fiksu Kalasatama -hankkeessa, jossa Hel-
singin kantakaupunkiin rakentuvasta naapurustosta ke-
hitetään smart city -mallialuetta. Maija koordinoi Fiksun 
Kalasataman Living Lab -toimintaa sekä asukasyhteistyötä, ke-
hittäen mm. metodologiaa ja yhteiskehittämisen menetelmiä. 
Koulutukseltaan hän on sosiaalipsykologi ja keskittynyt erity-
isesti kaupunki- ja ympäristökysymyksiin. Maija suunnittelee 
tällä hetkellä Kalasataman kolmen seuraavan vuoden tiekart-
taa, jossa teemoina ovat mm. lähiruoka ja viherratkaisut sekä 

Rami Ratvio

Rami on yliopistolehtori geotieteiden ja maantieteen lai-
toksella Helsingin yliopistolla. Hänen erikoisalaansa ovat ti-
lojen väliaikaiskäyttö, urbaani kulttuuri ja maantiede. Rami 
järjestää parasta aikaa poikkitieteellistä Tilapioneerit -kurssia. 
Tilapäiskäyttöjä pilotoiva ja aluekehittämistä tutkiva kurssi 
järjestetään tänä vuonna neljättä kertaa.

Marita Kettunen

Marita on kuluttajaekonomian opiskelija Helsingin yliopistosta. 
Tällä hetkellä Marita työskentelee Suomen ympäristökeskuk-
sen (SYKE) projektissa, jossa tehdään kokeiluja kohti kes-
tävämpää kouluruokailua. Projektissa etsitään ratkaisuja kas-
visruoan lisäämiseen kouluissa. Maritan mielenkiinnonkohteet 
löytyvät muun muassa kestävän ruokajärjestelmän, kulutta-
juuden ja kaupunkikulttuurin ympäriltä. 

Juha Teerimäki

Juha on ruoasta ja teknologiasta kiinnostunut ruoka-alan 
ammattilainen. Erilaiset projektit uuden kehittämisen saralla 
kiinnostavat häntä paljon. Yksi Juhan projekteistaa on yrityk-
seni Idealgrain Oy, joka tähtää panimoiden mallasjäännöksen 
tehokkaampaan hyötykäyttöön ihmisravintona. Juha lähti 
tässä liikkeelle katuruokapyörälläni Spent Grain Labilla. 

Mia Puttonen

Mia on kaupunkitutkimuksen parissa työskentelevä maantieteil-
ijä, jota kiinnostaa kestävän kaupungin ja yhteisöllisten julkisten 
tilojen edistäminen. Tiimi, jossa Mia oli jäsenenä, voitti hiljattain 
kiertotalouden ideakilpailun ehdotuksella tyhjien toimistotilojen 
uusiokäyttöä kestävän ruoantuotannon tarpeisiin. Tiimin mie-
lestä Helsinki tarvitsee lisää yhteisöllisiä tiloja, jotka tuovat ur-
baanit ruoantuottajat, kaupunkiviljelyn ja asukkaat yhteen. 

Helka Mäkinen

Helka on  kaupunkiviljelyaktiivi ja Rovaniemen kaupunkivil-
jelijät ry:n puheenjohtaja. Rovaniemen kaupunkiviljelijät ovat 
toimineet vuodesta 2014, muuttaen hylättyä leikkipuistoa 
yhteisölliseksi, elinvoimaiseksi viljelypalstaksi. Palstalla myös 
ylläpidetään pohjoisten perinnehyötykasvien kantoja.

Reijo Väliharju

Reijo työskentelee hankekehitysjohtajan Tampereen kaupungil-
la. Hän johtaa Hiedanrannan kehitysohjelmaa. Hiedanranta on 
Näsijärven rannalla sijaitseva tulevaisuuden kaupunginosa, jota 
kehitetään uudella tavalla yhdessä kaupunkilaisten, yritysten ja 
yhteisöjen kanssa. Hiedanrantaan suunnitellaan koteja 25 000 
asukkaalle ja työpaikkoja 10 000 tekijälle. Alueella kehitetään 
uusia ideoita ja testataan uusia kestäviä ratkaisuja sekä alueella 
on vilkas kulttuuritarjonta. Tampereen uusi raitiotie kulkee tule-
vaisuudessa alueen kautta.



Riikka Kyrö 

Riikka on rakennetun ympäristön ja kestävän kehityksen tut-
kija Aalto-yliopistosta. Väitöstutkimus vuodelta 2013 keskittyi 
asumisen hiilijalanjälkeen etenkin kaupungeissa. Tämän het-
ken tutkimustyössä tarkastellaan muun muassa muuntojous-
ton ja modulaarisen rakentamisen mahdollisuuksia.

Vesa Nousiainen

Vesa  on keväällä valmistuva kasvibiologi sekä tuleva biolo-
gian ja maantieteen opettaja, joka kesäkaudella viljelee aarin 
palstaa Heikinlaaksossa.

Katri-Liisa Pulkkinen 

Katri-Liisa tutkii ja opettaa Aallossa systeemiajattelua kes-
tävyyden kysymyksiin liittyen. Keskeinen ongelma on, miten 
kiihtyvä kaupungistuminen sopii yhteen kestävyyden vaati-
musten kanssa. Regeneratiivinen lähestymistapa, joka kiinnit-
tää huomiota holistisesti niin ihmisten kuin ekosysteemienkin 
terveyteen, voi avata uusia ratkaisuja  monimutkaisiin kes-
tävyyden haasteisiin.

Suvi Järvi

Suvi  opiskelee kestävää muotoilua Aallossa ja näkee suh-
teemme ruoan tuotantoon keskeisenä kysymyksenä aikamme 
suurimpiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen ja lajien 
katoamiseen. Oma luontosuhde juontaa juurensa lapsuuteen, 
missä ruoan kasvattaminen ja kerääminen oli arkea. Tämä 
saa pohtimaan ratkaisuja kuinka urbanisoituva yhteiskunta 
saadaan säilyttämään vuorovaikutuksellinen suhde luontoon ja 
sitä kautta kunnioittamaan sitä syvemmin. Tärkeä kysymys on 
sellaisen kaupunkitilan luominen joka tarjoaa henkilökohtaisen 
yhteyden luontoon ja ruokaan, joka ei ole vain kuluttamista.

Hanna Mattila 

Hanna on kestävän ruokajärjestelmän asiantuntija. Työkseen 
hän edistää kiertotaloutta Sitrasta käsin. Hanna on ruokapii-
ri- ja REKO-aktiivi, joka on perustanut Helsingin ensimmäisen 
REKO-lähiruokarenkaan Itä-Helsinkiin. Hanna on toimittanut 
tietokirjan ”Vähemmän lihaa – kohti kestävää ruokakulttu-
uria”. Hanna uskoo, että vuonna 2018 kiertotalousruoka tulee 
lyömään läpi, sillä se on sekä kiinnostavaa, herkullista, että 
kestävää.

Salla Nurminen

Salla on intohimoinen kaupunkikulttuurin suurkuluttaja ja 
ruokafiilistelijä. Salla omisti toissa kesänä Katajanokalla oman 
kaupunkiviljelylaatikon, joka tuotti hyvän mielen lisäksi yrttejä, 
papuja ja pinaattia. Salla työskentelee kesään saakka Sitralla 
projektikoordinaattorina Ratkaisu 100 -haastekilpailussa ja 
järjestää tämän ohella myös näitä kiertotaloustapaamisia. 
Tapahtumatuotanto ja viestintä ovat lähellä sydäntä. Koulu-
tukselta Salla on valtiotieteiden maisteri vuosimallia 2016.

Annukka Valkeapää 

Annukka toimii WWF:n suojeluasiantuntijana aihepiirinään 
ruoka. Ihmiset pitävät itseään ympäristöystävällisinä ja halu-
avat toimia luontoa kunnioittaen. Teot ovat kuitenkin usein 
ristiriidassa tavoitteen kanssa. Annukka haluaa auttaa kanavo-
imaan hyvät aikeet käytännön teoiksi. Tapojen muuttaminen ei 
ole helppoa - mutta se on mahdollista. Koulutukseltaan An-
nukka on valtiotieteiden tohtori pääaineenaan sosiaalispsyko-
logia.
 

Sitran taustajoukot



Salla Mikkonen

Salla on väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa, kansainvälisessä politiikassa. Hän tekee 
väitöskirjaa työnimellä “Global food governance: The undiscovered practices in NGOs lob-
bying the EU agro-food trade”. Salla tutkii lobbaamisen käytänteitä lobbareiden näkökul-
masta, keskittyen ei-valtiollisiin organisaatioihin (NGOt). Hän on rajannut tarkastelun elin-
tarvikekauppapolitiikassa lobbaamiseen, eli aihe linkittyy globaaliin ruokahallintoon ja sen 
rakentumiseen. Sallalla on lisäksi työkokemusta projektinhallinnasta (n. 5 vuotta, kehitys-
maaprojekteja ja capacity building -projekteja), kehittämistyöstä ja fasilitoinnista.

Sonja Jaari

Sonja toimii EIT Climte KIC ohjelman koordinaattorina Helsingin Yliopistolla. Ohjelman tar-
koitus on edesauttaa tutkimustulosten tiedottamista markkinoille. Ohjelmassa on neljä 
painoaluetta, josta yksi on Urban Transitions, eli miten saada kaupungit ympäristöystäväl-
lisemmiksi. Sonja on toiminut aikaisemmin erilaisissa tehtävissä, joissa yhteinen nimittäjä on 
ollut kestävä kehitys. Hän on toiminut esimerkiksi kansallisen EU LIFE ohjelman erikoisasian-
tuntijana, johtavana ympäristökasvattajana Natur och Miljö:ssä ja  projektikoordinaattorina 
Inter-Reg-hankkeessa

Rinna Saramäki 

Rinna on muotiin ja vaateteollisuuteen perehtynyt tietokirjailija ja luennoija. Tekstiilien 
ympäristö- ja eettisten kysymysten ohella häntä kiinnostavat mm. pintamatkailu ja kaupunki-
kellarit.

Sanna Lehtinen

Sanna tutkii estetiikkaa Helsingin yliopistossa ja opettaa sitä Aalto-yliopistossa. Sanna ke-
hittää tutkimustyössään ympäristöestetiikkaa, etenkin kaupunkiestetiikkaa ja siihen liittyvää 
liikkumisen, kestävyyden ja arkikokemuksen käsitteistöä. Sanna on toiminut myös konsulttina 
kiinteistö- ja kaupunkikehittämishankkeissa pääkaupunkiseudulla vuodesta 2015. Sannan an-
siosta me kaikki olemme täällä, sillä hän koordinoi tilaisuutta Nessling Nestin puolelta.

Nessling Nestin väki

Minttu Jaakkola

Minttu on ratkaisukeskeistä ympäristötutkimusta rahoittavan Maj ja Tor Nesslingin Säätiön 
tutkimusjohtaja. Minttu on taustaltaan ekologi ja evoluutiobiologi (FT), jonka työuran punaise-
na lankana on ollut erilaisten osaajien yhdistäminen sekä yhteistyön edistäminen, ensin lääke- 
ja biotieteissä, sen jälkeen eri tieteenaloja yhdistävän kestävän kehityksen ja vastuullisen 
liiketoiminnan käsitteiden alla, sekä viimeiset kolme ja puoli vuotta ympäristönsuojelun ed-
istämisessä.

JM Cano Arias 

Cano on tiedeviestijä ja evoluutiobiologi. Tällä hetkellä hänellä on työn alla visuaalisen median 
luonti (video, infografiikka, podcast) Suomen yliopistollisille tutkimusasemille. Tavoitteena on 
kasvattaa ympäristötietoisuutta sitoutumisen ja empatian kautta.

Natalia Saukkonen

Natalia on tohtorikoulutettava Tampereen teknillisessä yliopistossa tuotantotalouden ja tieto-
johtamisen laboratoriossa. Natalian väitöskirjatutkimus käsittelee ympäristönäkökulmien huo-
mioimista yritysten päätöksenteossa ja liittyy laajemmin yritysten rooliin kestävyysmuutoksen 
edistämisessä. Tutkimus on twpaustutkimusta, joka tehdään biokaasun käytön ja tuotannon 
kontekstissa. Viimeisimmissä tutkimusjulkaisuissaan Natalia on tarkastellut kaasuautojen ost-
opäätöksiä yrityksissä ja kestävyysnäkökulmien huomioimista yritysten autokantapäätöksissä.


