Ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja Sitra
järjestävät Epävarmuuden ajasta hyvän kiertoon keskustelutilaisuuden torstaina 29. syyskuuta 2022
Musiikkitalossa, Helsingissä.
Epävarmuuden ja kriisien aika joko lannistaa tai pakottaa
ratkaisuihin. Ei ole enää uutinen, etteivät ilmastonmuutos
ja luontokato odota. Rinnalle ovat nousseet akuutit
kysymykset turvallisuudesta, omavaraisuudesta ja
huoltovarmuudesta.

Kaikki kompassit osoittavat kiertotalouteen, jolla voidaan
rakentaa hyvinvointia kestävällä tavalla.
Tule mukaan luomaan tilannekuvaa Suomelle kriisien
keskellä. Mitkä päätökset ovat kestäviä nyt ja
tulevaisuudessa? Mitkä ovat Suomen osaamisen
keihäänkärjet?

Ohjelma:
Aamiainen
klo 8.30 - 9.00
Millaisia päätöksiä tarvitaan juuri nyt?
klo 9.00 - 11.00 Puheenvuorot
Joss Blériot, johtaja, Ellen MacArthur Foundation
Joss Blériot on kiertotaloutta kansainvälisellä tasolla edistävän Ellen MacArthur Foundation -säätiön johtaja. Blériot edustaa
säätiötä Euroopan komissiossa ja työskentelee YK:n, G7-maiden ja Maailman talousfoorumin kanssa.
Annica Bresky, toimitusjohtaja, Stora Enso
Annica Bresky on pörssiyhtiö Stora Enson toimitusjohtaja, jonka mielestä maapallon tulee siirtyä lineaarisesta taloudesta
kiertotalouteen. Stora Enson tavoite on, että vuoteen 2050 mennessä kaikki sen tuotteet ja ratkaisut ovat regeneratiivisia.
Stientje van Veldhoven, Euroopan aluejohtaja, World Resources Institute
Stientje van Veldhoven on World Resources Instituten varapresidentti ja Euroopan toimintojen alueellinen johtaja. Hän on
aiemmin toiminut mm. Alankomaiden liikenne- ja ympäristöministerinä. Van Veldhovenilla on pitkä ura ilmastonmuutoksen,
energiapolitiikan sekä kiertotalouden ratkaisujen saralta.
Eva Heiskanen, professori, Helsingin yliopiston kuluttajatutkimus
Eva Heiskanen on Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksen professori, joka keskittynyt erityisesti kestävän
kuluttamisen kysymyksiin, kuten käyttäytymisen muutokseen.
Yhteenveto
Maria Ohisalo, ympäristö- ja ilmastoministeri
Kari Herlevi, projektijohtaja, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Millaisia tekoja tarvitaan juuri nyt?
klo 11.15 - 12.15 Pyöreän pöydän keskustelut
Mitkä ovat keskeisimmät kiertotalousratkaisut, joihin juuri nyt tulisi tarttua?
Pyöreän pöydän keskusteluissa kiertotalouden asiantuntijat korostavat konkreettisia keinoja, jotka vähentävät
luonnonvarojen kulutusta ja nostavat materiaalien kiertotalousastetta. Keskustelut käydään suomeksi.
RAKENTAMINEN




Pj: Harri Hakaste, yliarkkitehti, ympäristöministeriö
Samppa Lappalainen, toimitusjohtaja, JKMM-arkkitehdit
Anne Kaiser, puheenjohtaja, GBC & vastuullisuuspäällikkö, Saint-Cobain Finland

MINERAALIT JA RAAKA-AINEET





Pj: Jarkko Vesa, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö
Jussi Lähde, vastuullisuus, yhteiskuntasuhteet ja viestintä, Latitude 66 Cobalt Oy
Inka Orko, Kiertotalouden yhteiskehittämisen päällikkö, VTT
Saku Vuori, tiede- ja innovaatiotoiminnan johtaja, Geologian tutkimuskeskus

TUOTTEET JA PALVELUT




Pj: Eero Jalava, johtava asiantuntija, Sitra
Paula Laine, toimitusjohtaja, Ilmastorahasto
Piia Nurmi, tutkimusvastaava, Turun ammattikorkeakoulu

Salaattilounas
klo 12.15 - 13.00
Lämpimästi tervetuloa!
Lisätietoja tapahtumasta:
Viestintäasiantuntija Kaisa Pakarinen, Kaskas Media, puh. 0400 805 404, kaisa.pakarinen@kaskas.fi

