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Juhana Vartiainen, pormestari, Helsingin kaupunki 

Juhana Vartiainen on Helsingin nykyinen pormestari 

ja suomalainen poliitikko. Hänet valittiin pääkaupungin 

pormestariksi 2.8.2021. Sitä ennen vuosina 2015-

2021 hän vaikutti kansanedustajana. Hän on toiminut 

lukuisissa taloudellisissa instituuteissa Suomessa ja 

Ruotsissa niin johtajana kuin tutkijana siihen asti, 

kunnes hänet valittiin eduskuntaan. Vartiainen on 

koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori. Helsingin lisäksi 

Vartiainen on asunut Pariisissa, Lontoossa ja 

Tukholmassa. Vartiainen edustaa Kansallista 

Kokoomusta. 

 

 

 

 

Nina Vesterinen, matkailupäällikkö, Helsingin 

kaupunki 

Nina toimii Helsingin kaupungin matkailupäällikkönä ja 

matkailuyksikön vetäjänä. Hänen keskeisenä 

tehtävänään on johtaa ja kehittää tulevaisuuden 

kestävää ja älykästä matkailua Helsingissä.  

Nina Vesterisellä on yli 30 vuoden merkittävä ja 

monipuolinen kokemus matkailun asiantuntija- ja 

esimiestehtävistä elinkeinon, alueorganisaation, 

koulutuksen, tutkimuksen, konsultoinnin ja hallinnon 

alalta. Työkokemusta hänelle on kertynyt niin 

ulkomailta kuin koko Suomen mitalta. Ninan sydäntä 

lähellä ovat kestävä matkailu ja tiedolla johtaminen. 

Hän on kirjoittanut myös alan oppi- ja työkirjoja sekä 

artikkeleita.

 

 

Sanna Forsström, brändiyksikön päällikkö, 

Helsingin kaupunki 

Sanna Forsström vastaa Helsingin kaupungin brändin 

ja markkinoinnin johtamisesta sekä 

tapahtumallisuuden kaupunkiyhteisestä 

kehittämisestä ja mm. kaupunkiyhteisistä 

tapahtumakumppanuuksista. Sannalla on laaja-

alainen kokemus brändijohtamisen, markkinoinnin ja 

asiakaskokemuksen kehittämistehtävistä 

yrityssektorilta esimerkiksi Aurinkomatkoilla ja Alma 

Medialla ennen Helsingin joukkoihin siirtymistä. 



 

 

 

Clarisse Berggårdh, CEO, Helsinki Partners 

Clarisse Berggårdh aloitti Helsinki Partnersin 

toimitusjohtajana tammikuussa, aiemmin hän on 

ollut toimitusjohtajana viestintätoimistossa, 

mediatoimistossa ja aikakauslehtiyhtiössä sekä 

hallitustehtävissä.  

 

 

Anni Vepsäläinen, toimitusjohtaja, Suomen 

Messut 

Anni Vepsäläinen on toiminut Suomen Messujen 

toimitusjohtajana vuodesta 2014 alkaen. Ennen 

nykyistä tehtäväänsä hän on toiminut mm. Diacor 

Terveyspalveluiden, HRM Partnersin ja Telia Sonera 

Finlandin toimitusjohtajana. Anni on uuden Helsingin 

matkailun neuvoa-antavan työryhmän puheenjohtaja 

ja hän toimii myös useissa muissa 

luottamustehtävissä kuten Naisten Pankin 

puheenjohtajana. 

 

 

 

 

Mikko Turtiainen, Vice President, Global Sales, 

Finnair  

Mikko Turtiainen aloitti Finnairin palveluksessa 

vuonna 1999 ja on siitä lähtien kerännyt laajan 

kokemuksen Finnairin ja lentoliikenteen myynnin ja 

liiketoiminnankehittämisen tehtävistä. Hän on toiminut 

Finnairilla myyntitehtävissä Suomessa, Pohjois-

Amerikassa ja Aasiassa. Tällä hetkellä Mikko johtaa 

Finnairin Market Management -tiimiä, joka keskittyy 

B2B-myyntiin maailmanlaajuisesti ja Finnairin 

markkinaedustukseen. Hän painottaa digitaalisten 

ratkaisujen kehittämistä ja uusien ominaisuuksien 

käyttöönottoa sekä uusia lähestymistapoja myyntiin. 

Mikko osallistuu myös Finnairin kaupallisen strategian 

suunnitteluun, osana Commercial Leadership -tiimiä.  



 

Rami Korhonen, operatiivinen johtaja, Lapland 

Safaris  

 

Rami Korhonen aloitti matkailu-uransa vuonna 1997 

Lapin Safareilla freelancer-oppaana. Hän hakeutui 

safarioppaaksi aloitettuaan matkailun ja markkinoinnin 

opinnot Lapin yliopistossa Rovaniemellä. Vuonna 

2000 Ramille tarjottiin operatiivisen johtajan paikkaa 

Lapin Safareilta ja sillä tiellä hän on edelleen. 

Myöhemmin hän on saanut myös maisterin paperit. 

Nykyisin Rami työskentelee Lapland Safaris konsernin 

operatiivisena johtajana, Lapland Hotelsin 

kehitysjohtajana sekä yhtiöiden johtoryhmässä.  

 

 

Ilkka Lariola, hallituksen puheenjohtaja, Natura 

Viva 

 

Ilkalla on monipuolinen kokemus luonnossa 

tapahtuvista ohjelmapalveluista. Ilkka on toiminut 

vuosia ja satoja tunteja melonta- ja vaellusoppaana 

sekä Suomessa että ulkomailla. Hän on johtanut 

Natura Vivan ohjelmapalveluiden toteutusta, 

tuotteistamista, myyntiä ja markkinointia.

 

Joonas Nurmi, Co-Founder, Helsinki Citycopter 

Joonas Nurmi on Citycopterin toinen perustaja ja 

toimii yrityksen kaupallisena johtajana. Joonas vastaa 

lentoyhtiön brändistä, markkinoinnista sekä 

tuotekonseptoinnista. Joonaksella on yli 15 vuoden 

kokemus matkailualalta erityyppisissä esimies-, 

kehitys- ja asiakaspalvelu tehtävissä. Citycopter 

tarjoaa korkeatasoisia ja vastuullisia tilaus- ja 

elämyslentopalveluita modernilla Airbus -

helikopterikalustolla, täydentäen perinteisten 

reittilentoyhtiöiden tarjontaa Pohjoismaissa. 



 

 

Helena Henriksson, opas, varapuheenjohtaja, 

Helsinki Oppaat ry 

Helena Henriksson on Helsinki Oppaat ry:n 

varapuheenjohtaja. Matkailualalla hän on toiminut 

vuodesta 1986, jolloin hän valmistui Porvoon 

Matkailuopistosta iteronomiksi. Valmistumisen jälkeen 

Helena oli eri matkatoimistoissa töissä, sekä 

Suomessa että ulkomailla. Muuta työkokemusta on 

kertynyt kaupalliselta alalta. Yli kolmenkymmenen 

ulkomailla vietetyn vuoden jälkeen hän palasi 

Suomeen ja kouluttautui ammattioppaaksi Perhon 

liiketalousopistossa. Sen jälkeen Helena on toiminut 

freelance oppaana ja matkanjohtajana eri 

matkanjärjestäjille ja yksityisille asiakkaille. Hänen 

päivätyönsä on taidemuseo Amos Rexin oppaana ja 

keskusteluoppaana. Helsinki Oppaat ry:n 

varapuheenjohtajana Helena on toiminut vuodesta 

2019 lähtien. 

 

 

Antti Merilehto, tietokirjailija  

Tekoäly – matkaopas johtajalle (2018) kirjan kirjoittaja 

Antti Merilehto on tehnyt työuran digitaalisen 

liiketoiminnan parissa, muun muassa Googlen 

Euroopan pääkonttorilla. Antti konsultoi yrityksiä datan 

ja tekoälyn hyödyntämisessä. 

Ulkomailla vietettyjen vuosien aikana Merilehto on 

ehtinyt kartuttaa näkemystään erilaisista markkinoista 

ja toimialoista sekä kokemusta niin b2b- kuin b2c-

asiakkuuksista ja digitaalisen myynnin 

rakentamisesta. 

  

Leena Lassila, Director, Global sales, Helsinki 

Partners  

Leena Lassila johtaa Helsinki Partnersilla tiimiä, jonka 

vastuulla on saada kansainvälisiä vieraita ja kestävää 

kasvua Helsinkiin. Global Sales tiimi hakee kaupunkiin 

kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia sekä 

myy Helsinkiä kohteena matkanjärjestäjille. 

 



 

 

 

Merja Hart, Director, TTE The Travel Experience 

Merja Hart (KTM) on TTE – The Travel Experience 

DMC:n myyntijohtaja ja hänellä on 30 vuoden 

kokemus kansainvälisen matkailun alalta. Merja on 

aktiivinen verkostoituja ja hän on toiminut lukuisissa 

luottamustoimissa Suomen Matkailualan Liiton 

hallituksen jäsenenä ja sen Suomi-ryhmän 

varapuheenjohtajana. Aiemmin hän on vaikuttanut 

MPI Finland Chapterin hallituksessa sekä 

kannustematka-alan ammattilaisten järjestö SITE:n 

alajärjestön Site Chapter Finland ry:n 

puheenjohtajana sekä mm MEKin johtokunnan 

jäsenenä.

 

 

 

 

 

 

Mikael Fogelholm, ravitsemustieteen professori  

Mikael Fogelholm on ravitsemustieteen professori 

Helsingin yliopistosta. Hänen tutkimuskiinnostuksensa 

on liittynyt ravitsemuksen, liikunnan ja lihavuuden 

yhteyksiin. Viime vuosina hän on ollut myös 

kiinnostunut Saharan eteläpuolisen Afrikan (erityisesti 

Kenian) ravitsemustilanteen muutoksesta. Hänellä on 

monipuolinen kongressihistoria: hän on toiminut 

puheenjohtajana ja vetäjänä mm. Pohjoismaisessa 

lihavuuskongressissa 1996, Europan 

lihavuuskongressissa 2003 ja Pohjoismaisessa 

ravitsemuskonferenssissa 2020. 

 

 

 

 

 

Olivier Occelli, CEO, Bordeaux Tourism & 

Conventions 

After obtaining a master's degree in service 

management with a specialization in marketing and 

tourism, Olivier began his career in Paris in the tourist 

offices of South Korea and Cyprus. Then in 2008, he 

joined the team of the tourist office of the Metropolis of 

Lyon as Director of Marketing and Communication. 

For ten years, he thus worked on the development of 

tourism in the city by contributing in particular to the 

deployment of the ONLYLYON brand. Since 2019, he 

has been at the head of the Bordeaux tourist and 

congress office with the aim of making the metropolis 

a committed destination for responsible tourism 

(Agora Tourisme). Thanks to the actions deployed 

and the dynamics of the professionals of the 

destination, Bordeaux has just been crowned by the 

European Union "European Capital of Smart Tourism 

2022" and enters the Top 10 of the GDS-Index.



 

Laura Kolbe, historiantutkija, Helsingin yliopiston 

Euroopan historian professori 

Euroopan historian professori Laura Kolbe (Helsingin 

yliopisto) on kokenut kaupunkitutkija, kulttuuri- ja 

matkailualan kansalaisvaikuttaja. 

Hän on Helsingin kaupungin historiatoimikunnan 

puheenjohtaja ja Helsinki Walks Oy:n (2013) 

perustaja.  

Kolbella on laaja kokemus historian tuotteistamisesta 

ja käyttämisestä tutkimuslähtöisesti. 

 

 

 

 

 

Jukka Punamäki, erityissuunnittelija, Helsingin 

kaupunki  

Jukka Punamäki vastaa matkailun kehittämisestä 

Helsingin kaupungin matkailuyksikössä. Erityisesti 

fokuksessa on tiedolla johtaminen, kestävä matkailu ja 

digitaalisuuden edistäminen. 

Matkailua Jukka on ollut edistämässä Hangosta 

Lappiin yli kahdenkymmen vuoden ajan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


