#ykkösketjuun-kampanjan
edustajat medialle
Eettisen kaupan puolesta, Lotta Staffans, toiminnanjohtaja
lotta.staffans@eetti.fi, 040 573 0806
Lotta Staffans on erikoistunut kansainväliseen oikeuteen ja ihmisoikeuksiin. Hän on toiminut
yritysvastuukysymysten parissa yli kymmenen vuotta.
också på svenska
Fazer, Nina Elomaa, yritysvastuujohtaja
nina.elomaa@fazer.com, 045 354 8611
Vastuualueena yritysvastuun kehittäminen ja johtaminen koko Fazer konsernissa. Uskon
vastuullisuuden kehittämisessä vahvasti yhteistyöhön eri tahojen kanssa globaalien
vastuullisuushaasteiden ratkaisemiseksi.
Finlayson, Jukka Kurttila, luova johtaja
jukka.kurttila@finlayson.fi, 040 715 5760
Jukka on Finlaysonin luova johtaja ja yksi omistajista.
Finnwatch, Sonja Vartiala, toiminnanjohtaja
sonja.vartiala@finnwatch.org, 044 568 7465
Sonja johtaa yritysvastuujärjestö Finnwatchia, joka on kampanjoinut jo vuosia
yritysvastuulain puolesta. Finnwatch vastaa #ykkösketjuun-kampanjan koordinaatiosta.
FSC, Anniina Kostilainen, pääsihteeri
a.kostilainen@fi.fsc.org, 044 548 0164
Vastuullisen metsänhoidon yhdistys FSC Suomen pääsihteeri Anniina Kostilainen on kestävän
kehityksen puolustaja ja arjesta liikuttuva metsänhoitaja.
K-ryhmä, Matti Kalervo, vastuullisuusjohtaja
matti.kalervo@kesko.fi, 050 306 4081
K-ryhmän vastuullisuusjohtaja Matti on tehnyt töitä K-ryhmän hankintaketjujen
ihmisoikeuksien puolesta jo pitkään. Hänellä on laaja näkemys globaalin hankinnan
vastuullisuushaasteista, sillä hän vastaa sekä Keskon vastuullisuustoiminnoista että
tuotetutkimuksesta.
Kirkon Ulkomaanapu, Jussi Ojala, erityisedustaja, yksityissektorin kehittäminen
jussi.ojala@kirkonulkomaanapu.fi, 050 352 6536
Jussi Ojala työskentelee erityisedustajana Kirkon Ulkomaanavussa (KUA) vastuullaan
yksityissektorin kehittäminen. Ojala on työskennellyt yli 15 vuotta hauraiden maiden

tukemisen ja ihmisoikeuksien parissa YK:ssa, EU:ssa ja KUA:ssa, ja uskoo, että yritykset voivat
olla kestävän kehityksen moottoreita jatkossa.
Kotipizza Group, Tommi Tervanen, toimitusjohtaja
tommi.tervanen@kotipizzagroup.com, 020 771 6743
Tommi on kokovartalotoimari, jonka sydän pamppailee vastuullisuudelle ja yrittäjyydelle.
Hän toimii Kotipizza Groupin toimitusjohtajana ja istuu Plan International Suomen
hallituksessa.
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet, Juha Beurling, pääsihteeri
juha.beurling@kuluttajaliitto.fi, 040 556 6421
Juha on valtiotieteiden maisteri ja eettisen kuluttamisen asiantuntija.
Lunette, Heli Kurjanen, perustaja ja toimitusjohtaja
heli.kurjanen@lunette.fi, 050 355 4061
Lunette Kuukautiskuppeja valmistavan Lune Group Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja sekä
hyväntuulisen kuukautisvallankumouksen johtaja.
Marttaliitto, Terhi Lindqvist, kehittämispäällikkö
terhi.lindqvist@martat.fi, 050 516 9412
Terhi on Marttaliiton kehittämispäällikkö vastuualueenaan järjestön kansainväliset suhteet ja
kehitysyhteistyöhankkeet Afrikassa. Kotimaassa hän toimii kotoutumisen tuen parissa ja
osallistuu Marttojen viestintään ja vaikuttamistyöhön.
Paulig, Seija Säynevirta, vastuullisuuspäällikkö
seija.saynevirta@paulig.com, 040 080 1854
Pelastakaa lapset, Tapio Laakso, vaikuttamistyön asiantuntija
tapio.laakso@pelastakaalapset.fi, 050 433 1382
Tapio Laakso on Pelastakaa Lasten vaikuttamistyön asiantuntija ja kahden lapsen isä.
Ruohonjuuri, Johanna Koskinen, markkinointipäällikkö
johanna.koskinen@ruohonjuuri.fi, 050 337 0072
Johanna Koskinen on Ruohonjuuren markkinointipäällikkö, jolle reilu meininki on sydämen
asia - ja ihan jokapäiväinen juttu.
S-ryhmä, Lea Rankinen, vastuullisuusjohtaja
lea.rankinen@sok.fi, 010 768 2453
Lea on S-ryhmän vastuullisuusjohtaja, jolla on 16 vuoden kokemus vastuullisuuden ja
vastuullisen liiketoiminnan strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Hän on myös
sosiaalisen vastuun järjestelmä amforin varapuheenjohtaja ja eurooppalaisten
kuluttajaosuuskuntien yhteistyöjärjestön Eurocoopin vastuullisuustyöryhmän puheenjohtaja.
Suomen Lähetysseura, Niko Humalisto, taloudellisen oikeudenmukaisuuden
asiantuntija
niko.humalisto@felm.org, 040 757 4036
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Niko toimii Suomen Lähetysseuran talousoikeudenmukaisuuden asiatuntijana.
Tutkijataustaisena hän tuntee kehityksen ja yritysvastuun suhdetta Lähetysseuran 30:ssa
kohdemaassa.
Suomen UNICEF, Irene Leino, yritysvastuuasiantuntija
irene.leino@unicef.fi, 050 347 5485
Irene toimii Suomen UNICEFissa yritysvastuuasiantuntijana, edistäen lasten oikeuksien
toteutumista yritystoiminnan kautta. UNICEF on YK:n alainen lastenjärjestö, joka toimii lähes
kaikkialla maailmassa.
Suomen ylioppilaskuntien liitto, Ada Saarinen, hallituksen jäsen
ada.saarinen@syl.fi, 044 906 5001
Ada Saarinen vastaa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallituksessa sosiaalipoliittisen
edunvalvonnan lisäksi sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden teemoista. Hän näkee
kestävän kehityksen ja yritysvastuun merkittävinä sukupolvikysymyksinä. Kun yritykset
saadaan huolehtimaan omasta vastuustaan niin työntekijöitä, yhteiskuntaa kuin ympäristöä
kohtaan, voimme rakentaa kestävämpää tulevaisuutta nuorille ja tuleville sukupolville.
TEHY, Millariikka Rytkönen, puheenjohtaja
millariikka.rytkonen@tehy.fi, 040 821 0028
Millariikka on toiminut TEHYn ammatillisen yhteistyöjärjestön, Suomen Kätilöliiton
puheenjohtajana ja ennen sitä työskennellyt mm. Porvoon sairaalassa osastonhoitajana.
Weecos Oy, Hanna Lusila, perustaja ja toimitusjohtaja
hanna@weecos.com, 050 482 0855
Hanna on vastuullisten tuotteiden kauppa-alustan Weecosin toimitusjohtaja ja toinen
perustajista. Weecosin missiona on vastustaa kertakäyttökulttuuria ja edistää vastuullisia
valintoja.
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