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”Ilmastonmuutos, uhka ja mahdollisuus”

TULEVAISUUSSEMINAARI TAUSTAA
Alumni All Star tapahtuma on hyväntekeväisyystapahtuma joka on koostunut kahdesta erillisestä
osiosta. Päivällä on yrityksille tarkoitettu tulevaisuusseminaari jossa eri asiantuntijat käsittelevät
tulevaisuuden haasteita jotka vaikuttavat yleisesti yrityksen menestymismahdollisuuksiin. Seminaarin
jälkeen illalla on Alumni All Star-ottelu jossa kaksi alumnijoukkuetta, jotka on koottu nykyisistä ja tulevista NHL-tähdistä ja ansioituneista kiekkolegendoista. Ottelussa on 2 täyttä erää ja niiden jälkeinen
Skills Competition. Taitokisa.

All Star tapahtuma on pidetty aikaisemmin v. 2017 Oulussa ja viime vuonna 17.8.2018 Raumalla.
Tapahtuman tuotto menee kokonaisuudessaan hyväntekeväisyyteen lasten ja nuorten kiekkoharrastuksen tukemiseen. Kaikki seminaarin puhujat ja pelaajat tulevat tapahtumaan palkkiotta.
Viime vuonna seminaarissa olivat puhujina mm. lkomaankauppaministeri Anne-Mari Virolainen,
opetushallituksen Olli-Pekka Heinonen, Finch Finlandin Antti Merilehto ja YOU-appin Nelli
Lähteenmäki

Kiekkokaukalossa esiintyivät lähes kaikki merkittävät nykyiset ja entiset NHL-legendat, kuten Patrik
Laine, Mikko Rantanen, Mikko Koivu, Valteri Filppula, Leo Komarov, Antti Raanta, Teemu
Selänne, Veli-Pekka Ketola, Esa Tikkanen. Saku Koivu, Kimmo Timonen jne.

Kahden edellisen tapahtuman aikana keräsimme lasten ja nuorten kiekkoharrastuksen tukemiseksi
yhteensä yli 100.000 € Alumnin Tukisäätiön paikallisille rahastoille. Tapahtuma tulee jatkumaan vuosittaisena, joka pidetään vuorotellen eri liigapaikkakunnalla elokuun kolmantena perjantaina.
Seuraava 2020 pidetään Kuopiossa ja 2021 Tampereen vasta valmistuneessa uudessa Areenassa.

OHJELMA JA AIKATAULU
Tulevaisuusseminaari 12.30-16.30
”Ilmastonmuutos, uhka ja mahdollisuus”
Keittolounas klo 11.30-12.30
12.30-12.45 		
Seminaarin puheenjohtaja
Vesa Puttonen
				
			Tervetulotoivotus 			Pekka Timonen				
								kaupunginjohtaja, Lahti			
					
			
Seminaarin avaus : 			
Juha Rantasila,
		
								puheenjohtaja Alumnin tukisäätiö
12.45-13.05
		
13.05-13.25 		

LAMK opiskelijat
Valtiovallan tervehdys

		

xxxxxxx 				

13.25-13.45
Suomen hiilineutraalius			
Mari Pantsar
								johtaja, Sitra
				
13.45-14.05 		
Ilmastonmuutoksen iso kuva		
Mika Anttonen
								Hallituksen puheenj. St 1
14.05-14.30 		
Kahvitarjoilu
14.30-14.50 		Lahden kaupungin			Pekka Timonen
		ilmastonmuutossuunnitelma		Lahden kaupunki
14.50-15.10 		
		

Teknologian innovaatiot
		
ilmastonmuutokseen			

Pasi Vainikka
CEO, Solar Foods Oy

15.10-15.40 		
Liigan ympäristöohjelma 		
Riku Kallioniemi		
							Toimitusj. , Liiga
							
			
Tampereen Kansi ja Areena,		
Mika Sulin
		
Tapparan ja Ilveksen uuden 		
Projektinjohtaja
			areenan sustainable
			ohjelma ja tavoitteet.			
15.40-16.30 		
			
			

Tulevaisuusseminaarin paneelikeskustelu Puheenjohtaja
Vesa Puttonen, professori Aalto-yliopiston rahoituksen
professoriAlumnin Tukisäätiön Advisory Boardin puheenjohtaja.

JÄRJESTÄJÄT 2019
Liiga Alumni
Alumnin Tukisäätiö
Muodostuu useista paikallisista (liigapaikkakunnat) rahastoista joihin hyväntekeväisyysvarat ohjataan.
Rahastojen hallitukset valäisesti avustusten kohteet
Taaleri Oyj
Alumnin Tukisäätiön varallisuuden hoitaja
Sitra
Suomen itsenäisyyden rahasto, Suomen ilmaston muutoksen huomioija.
							
LUT/LAMK
Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Lahdenammatikorkeakoulu
Pelicans
FHHOF
Suomen Jääkiekkomuseo

Lappeenrannan Lahden teknillinen yliopisto

KUMPPANIT 2019

SEMINAARI PUHUJAT 2019
”Ilmastonmuutos, uhka ja mahdollisuus”

Vesa Puttonen on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun
rahoituksen professori. Hän on yksi Suomen tunnetuimmista
sijoittamisen ja rahoitusmarkkinoiden asiantuntijoista.
Hän on työskennellyt aikaisemmin Vaasan korkeakoulussa, Turun
kauppakorkeakoulussa sekä Suomen Akatemiassa. Lisäksi Puttonen on toiminut myös yritysmaailman johtotehtävissä mm. eri
pörssiyhtiöiden hallituksissa ja myös Jääkiekon SM-liigan hallituksen puheenjohtajana. Vesa Puttonen on tällä hetkellä Taaleri Oyj:n
hallituksen jäsen ja seminaarin järjestävän Alumnin Tukisäätiön
Advisory Boardin puheenjohtaja .

Pekka Timonen on Lahden kaupunginjohtaja. Hän johti aiemmin
valtioneuvoston kansliassa itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden
(Suomi 100) suunnittelua ja toteutusta Suomessa sekä ulkomailla.
Timonen on urallaan toiminut johtajana kunnallisessa, valtiollisessa ja yksityisissä organisaatioissa.
Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki, joka toimii kestävän
kaupunkikehityksen edelläkävijänä. Euroopan unioni on huomioinut Lahden yhtenä Euroopan tärkeimmistä ympäristökaupungeista. Lahti on Suomen uusin yliopistokaupunki: LUT-yliopisto aloitti
virallisesti toimintansa vuoden 2019 alussa. Lahdessa on 120 000
asukasta.

Juha Rantasila on koulutukseltaan juristi joka on toiminut
peliuransa jälkeen asianajajana. Hän on suurin vaikuttaja
suomalaisten jääkiekkoilijoiden etujen rakentajana. Hän on perustanut aikanaan Suomen Jääkiekkoilijat ry:n (Pelaajayhdistys) sekä
SM-liiga Alumni ry:n (entisten liigapelaajien yhdistys). Hän on myös
molempien yhdistysten kunniapuheenjohtaja. Vuonna 2017 hän
perusti Alumnin Tukisäätiön,joka kerää varoja lasten ja nuorten
jääkiekkoharrastuksen tukemiseen ja toimii sen hallituksen puheenjohtajana.
Juha Rantasilalla oli merkittävä peliura SM-sarjassa ja maajoukkueessa. Suomen Jääkiekkomuseo aateloi hänet 1989 Suomen
Jääkiekkoleijonaksi numerolla 65.

Mari Pantsar luotsaa Hiilineutraali kiertotalous -teemaa. Hän
johtaa teeman strategiaa ja vastaa siitä, että kaikki teeman tekemiset
viitoittavat Suomen tietä kohti ekologisesti kestävämpää ja kilpailukykyisempää yhteiskuntaa.
Marilla on parinkymmenen vuoden kokemus cleantech-liiketoiminnan
kehittämisen johtotehtävistä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla
ja useissa hallituksissa. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori ja
toimii dosenttina Helsingin yliopistossa ja Lappeenrannan teknillisessä
yliopistossa.
Sitran toiminta jakautuu temaattisesti ja tavoitteiltaan kolmeen osaan:
1. Hiilineutraali kiertotalous rakentaa resurssiviisaan ja hiilineutraalin
toiminnan edelläkävijyyttä.

Mika Anttonen (D.I.) on energiayhtiö St1:n perustaja ja pääomistaja. Polttonestekaupasta alkanut yksityisyrittäjyys on kehittänyt nopeasti monipuolisen pohjoismaisen energiayhtiön, joka
toteuttaa toiminnassaan visiotaan olla johtava CO2-hyvän energian
valmistaja ja myyjä. St1 investoi voimakkaasti uusiutuvan energian
kehitystyöhön ja tuotantoon – ulottuen teollisesta tuulivoimasta
liikenteen jätepohjaisiin etanolipolttonesteisiin ja geotermiseen
lämpöön.

Riku Kallioniemi on SM-liiga Oy:n toimitusjohtaja ja oli aikaisemmin Liiga-seura SaiPan toimitusjohtajana. Sitä ennen hän on toiminut useissa yrityksissä yrittäjänä ja muissa liiketoiminnan kehitystehtävissä. Koulutukseltaan hän on tuotantotalouden DI.
Rikulla on myös pelaajatausta ja hän on pelannut jääkiekkoa ammattilaisena kymmenen vuotta.

Mika Sulin. Sulinilla on eritäin laaja markkinoinnin kokemus eri puolilla
urheilutoimintaa. Hän on ollut projektinjohtajana useiden suurten monitoimiareenoiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hän toimi mm.
vuoden 2012 Jääkiekon MM- kotikisojen pääsihteerinä ja on toiminut
myös Suomen Olympiakomitean pääsihteerinä. Mika Sulin toimii tällä
hetkellä myös Tampereen Kansi- ja Areena projektin johtajana ja on
Hockey Hall of Fame Finlandin (Suomen Jääkiekkomuseo) hallituksen
puheenjohtajana.
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