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Miten ylläpidämme Keski-Suomen kilpailukykyä 
kiristyvässä globaalissa kilpailussa? Miten luovuus 
liittyy kilpailukykyyn toimialasta riippumatta? Taiteili-
jat ovat luovia, mutta voiko luovuus tarjota ratkaisuja 
arjen ongelmiin yrityksissä ja yhteiskunnassa? Miten 
arkipäivän luovuuteen kannustetaan? Millaista 
uutta liiketoimintaa voi syntyä? Millaista uutta osaa-
mista ja yrittäjyyttä tulevaisuudessa tarvitaan? 

OHJELMA
Kahvitarjoilu alkaen klo 8.30
 
 9.00  Tilaisuuden avaus 
  Anita Mikkonen, maakuntajohtaja, Keski-Suomen liitto
  Juha S. Niemelä, ylijohtaja, Keski-Suomen ELY-keskus
 
 9.15  Luovu ja luo uutta, uskalla uskaltaa 
  – elinvoimapolitiikan keinovalikko
  Tuula Antola, elinkeinojohtaja, Espoo kaupunki 
 
 10.00  Let the “creative clash” drive innovation! 
  Pia Areblad, Director Strategic Alliances, Founder TILLT (Ruotsi)
 
 10.45  Kilpailukykyä arvonlisästä – uusia keinoja kasvuun
  Petra Tarjanne, neuvotteleva virkamies, Työ- ja elinkeinoministeriö

 11.30–12.30 Lounas (omakustanteinen)

 12.30  Työpajat  

  Kuka rahoittaa luovia ja innovatiivisia kokeiluja?
  Johdanto: Aerotekniikka UAV Oy, Jouni Jalkanen, toimitusjohtaja
  AeroTekniikka UAV Oy suunnittelee ja tuottaa etäohjattavia UAV-/RPAS-lentolaitteita

  Luova ajattelu itseohjautuvassa organisaatiossa
  Johdanto: Descom Oy, Minna Liminka, henkilöstöjohtaja
  Descom Oy on uuden ajan markkinointi- ja teknologiayritys, 
  joka toimittaa verkkokauppoja ja sähköisiä työympäristöjä.

  Mitä hyötyä luovuudesta teknologiateollisuudessa?
  Johdanto: Landis + Gyr, Janne Paunonen, Senior Manager,   
  Meter Reading Service
  Landis + Gyr on energiankulutuksen mittaamiseen käytettävien mittareiden,  
  järjestelmien ja palveluiden toimittaja

  Hammaspeikon luovat menetelmät
  Johdanto: Lahden kaupungin suun terveydenhuolto, 
  Markku Mikkonen, vastaava ylihammaslääkäri
  Suun terveydenhuolto on osa Lahden kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluita

  Biotalouden uudet innovaatiot
  Johdanto: VTT 
  VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, 
  joka tuottaa teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille  
  asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille

 14.30–15.00  Iltapäiväkahvi
 
 15.00  Villejä visioita Keski-Suomen tulevaisuuteen
  futuristi Elina Hiltunen, What's Next Consulting
 
 15.45  Tilaisuus päättyy

Tilaisuus on avoin kaikille Keski-Suomen tulevaisuudesta, luovuudesta ja 
kilpailukyvystä kiinnostuneille, toimialoista ja taustaorganisaatioista riippumatta! 

Seuraava tulevaisuusfoorumi 
”Luovuus Keski-Suomen kilpailutekijänä” pohtii näitä kysymyksiä.
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Ilmoittaudu 28.4.2014 mennessä  osoitteessa 
https://my.surveypal.com/Keski-Suomen_Tulevaisuusfoorumi_7.5.2014

Tilaisuus on maksuton, mutta peruuttamattomasta poisjäännistä (no-show) laskutetaan 50 euroa. 

Lisätietoja: projektipäällikkö Raija Partanen, raija.partanen@keskisuomi.fi tai p. 040 595 0139

Petra Tarjanne toimii luovan talouden asiantuntijana työ- ja elinkeinoministeriöissä.  Virkamiesuraa 
luovan talouden parissa on takana jo yli 12 vuotta. Aikaisemmin urallaan hän toiminut elokuva- ja 
tv-tuotantoyhtiöiden toimitusjohtajana, elokuvatuotannon kouluttajana sekä monissa av-alan 
luottamustehtävissä. Erityisen lähellä sydäntä ovat olleet elokuvatuotannon ja av-viestinnän koulutuk-
sen kehittämisen kysymykset. 

Syksystä 2011 lähtien Espoon elinkeinojohtajana toiminut Tuula Antola on Team Finland -lippua 
liehuttava innovaatioaktivisti, jonka suosikkiteemoja ovat poisoppiminen, resurssitehokkuus ja rajoja 
rikkova, uutta luova yhteistyö. Tuula on ihmisistä innostunut insinööri (TKK, 1994), Innovatiivisuuden 
johtaminen -kirjan kirjoittaja (Edita 2006) ja kolmen innovatiivisen yrityksen perustajaosakas (InnoSpa 
Consulting, Kaipaus Finland, Powerkiss). Ennen yrittäjätaivaltaan Tuula toimi headhunterina ympäristö-
johtamis- ja markkinatutkimusaloilla. 

Pia Areblad on TILLTin perustaja ja hän työskentelee tällä hetkellä sen kehittämisjohtajana, vastuu-
alueena ulkoiset suhteet ja kansainvälinen toiminta. Hän on perehtynyt taidelähtöisten menetelmien 
hyödyntämiseen organisaatioissa ja on luennoinut aiheesta ympäri maailmaa. Hän on myös 
käynnistänyt Euroopan laajuisen, taidelähtöisiin menetelmiin keskittyvän Creative Clash –verkoston, 
jonka johtajana hän myös toimii.

Vuonna 2001 Länsi-Göötanmaan kulttuurikomitean aloitteesta perustettu TILLT tarjoaa yrityksille ja 
työyhteisöille erilaisia taidelähtöisiä kehittämiskonsepteja ja välittää taiteilijoita työyhteisöihin. 
Vuoteen 2010 mennessä TILLT on toteuttanut yli sata vuoden mittaista ja 500 lyhyempää toimeksian-
toa, joissa taiteilijoiden erityisosaamisen avulla työyhteisöt ovat vahvistaneet luovuutta ja 
innovatiivisuutta. Samassa ajassa TILLTin liikevaihto on yli kymmenkertaistunut. Tällä hetkellä TILLT 
on yksi alan kokeneimmista ja tunnetummista palveluntuottajista Euroopassa.
www.tillt.se

Futuristi Elina Hiltunen on koulutukseltaan kemian diplomi-insinööri ja kauppatieteiden tohtori. Hän on 
erikoistunut tulevaisuuden ennakointiin ja heikkoihin signaaleihin, joiden parissa hän on tehnyt työtä 
eri organisaatioissa vuodesta 1998 alkaen. Hiltunen väitteli vuonna 2010 Aalto yliopiston kauppa-
korkeakoululle aiheesta ”Heikot signaalit organisaation tulevaisuusoppimisessa”. Hiltunen on 
tulevaisuuskonsultointiin keskittyvän What’s Next Consulting Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja.

Hiltunen on aktiivinen luennoija ja hän on myös kirjoittanut paljon sekä akateemisia että 
“populaari”artikkeleita. Hiltusen strategiseen ennakointiin keskittyvä teos “Matkaopas tulevaisuu-
teen” on käännetty myös englanniksi. Tuoreimman, tänä vuonna julkaistun kirjansa Teknoelämää 
2035 – Miten teknologia muuttaa tulevaisuuttamme? -kirjan Hiltunen kirjoitti miehensä Kari Hiltusen 
kanssa. Elina Hiltusen vapaa-aikaan kuuluvat perhe, koiralauma, pyörien tuunaus ja virkkaus. 
http://www.whatsnext.fi/
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