
Miten luovuutta tulisi opettaa ja hyödyntää koulutuksessa? Onko luovuudesta Suomen vientivaltiksi? Mitä pitäisi  
tehdä, jotta luovat alat toisivat kaivattua kasvua talouteen? Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan vastauksia 
Ronja Salmen vetämässä keskustelutilaisuudessa 16.7.2019. 

Kahdessa 20 minuutin keskustelussa pääsee ääneen joukko luovuuden, oppimisen ja talouden osaajia. Lisäksi kuullaan 
nuorta energiaa pursuavaa lavarunoutta Elsa Tölliltä. Livekuvittaja Linda Saukko-Rauta kiteyttää keskustelut kuvaksi.

Luova osaaminen, osaava luovuus – Suomen vientivaltit tulevaisuudessa!
tiistaina 16.7.2019 klo 17.30–18.30
Paikka: Antinkatu 5, Pori.  Keskustelua voi seurata myös livestriiminä. 

Klo 17.35 Koulutus ja luova osaaminen
Voiko luovuutta opettaa ja oppia? Miten se tehdään? Mikä merkitys on taideaineilla ja lukutaidolla? Entä miten 
luovuutta voi hyödyntää jatkossa työelämässä? Keskustelemassa:  Magdalena Hai, kirjailija | Minna Huotilainen, 
aivotutkija, professori, Helsingin yliopisto | Tuomo Laakso, erityisasiantuntija, Opetusalan ammattijärjestö OAJ

Klo 18.00 Sisältöbisnes ja osaava luovuus 
Mikä on luovuuden merkitys taloudelle? Miten luovien alojen kasvupotentiaalia voitaisiin hyödyntää paremmin? 
Minkälaista mallia luovien alojen kasvuun voitaisiin hakea Ruotsista tai Isosta-Britanniasta? Keskustelemassa: 
Sanna Piiroinen, ohjelmajohtaja, Business Finland | Perttu Pölönen, keksijä, yrittäjä ja futuristi | Iikka Vehkalahti, 
tuottaja ja ohjaaja, IV Films Oy

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Heini Eskelinen-Räsänen | heini.eskelinen-rasanen@teosto.fi | p. 050 514 2124
Livekuvittajan kuvitus on median käytettävissä tilaisuuden jälkeen.
 

Keskustelutilaisuuden järjestävät yhteistyössä tekijänoikeusjärjestöt Audiovisual Producers Finland APFI, Kopiosto, 
Kuvasto, Sanasto ja Teosto sekä Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK. Esiintyjien ja järjestäjien esittelyt 
löytyvät liitteestä. 

Ronja Salmi haastaa luovuuden asiantuntijoita SuomiAreenassa



TILAISUUDEN KESKUSTELIJAT JA ESIINTYJÄT

Hai Magdalena, kirjailija
Magdalena Hai on palkittu suomalainen fantasiakirjailija, jolta on käännetty useita teoksia eri kielille. Lasten- ja nuortenkirjallisuu-
den lisäksi Hai on kirjoittanut lyhytproosaa aikuisille. Hai vierailee myös muun muassa kouluissa innostamassa omalla esimerkillään 
nuoria lukemisen ja luovan kirjoittamisen pariin.

Huotilainen Minna, professori, aivotutkija
Aivotutkija Minna Huotilainen on Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori. Hän on kiinnostunut oppimisesta ja luovuudesta 
aivojen näkökulmasta tarkasteltuna. Hänet tunnetaan taito- ja taideaineiden merkitystä korostavista lausunnoistaan ja erityisesti 
musiikkiin liittyvistä tutkimuksistaan, joissa hän on osoittanut musiikkiharrastuksen myönteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten kogni-
tiiviselle toiminnalle.

Laakso Tuomo, erityisasiantuntija, OAJ
Tuomo Laakso toimii perusopetuksen ja lukiokoulutuksen erityisasiantuntijana Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry:ssä. Vastuualueena 
hänellä on koulutuspolitiikkaan, opettajan kelpoisuuksiin ja koulutuksen kehittämiseen liittyvä edunvalvonta. Taustaltaan Laakso on 
Sibelius-Akatemian käynyt musiikinopettaja, joka on työskennellyt niin peruskoulun ja lukion musiikinopettajana, opetusharjoitteli-
joiden ohjaavana opettajana kuin myös esiintyvänä muusikkonakin. 

Piiroinen Sanna, ohjelmajohtaja, Business Finland
Sanna Piiroinen toimii Business Finlandissa ohjelmajohtajana kuluttajaliiketoiminnan alueella. Hän on tehnyt vuosia töitä monenlais-
ten, kansainvälistymistä ja liiketoimintansa kasvattamista tavoittelevien luovien alojen yritysten kanssa. 

Pölönen Perttu, keksijä, yrittäjä, säveltäjä, futuristi 
Perttu Pölönen on keksijä, yrittäjä ja säveltäjä. Hän on voittanut Euroopan suurimman nuorille suunnatun tutkimuskilpailun (EUCYS) 
ja opiskellut tulevaisuuden teknologioita valmistuen Singularity University -yliopistosta, joka sijaitsee NASAn tutkimuskeskuksessa. 
Vuonna 2014 hänet palkittiin Slushissa Suomen luovimpana, ja joulukuussa 2018 MIT Tech Review nimesi hänet 35 lupaavimman 
innovaattorin joukkoon Euroopassa.

Salmi Ronja, toimittaja, Helsingin kirjamessujen ohjelmajohtaja
Ronja Salmi on toimitusjohtaja, kirjailija, toimittaja sekä ikäluokkansa kokeneimpia tv-juontajia Suomessa. Salmi toimii parhaillaan 
Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtajana. Suurelle yleisölle Ronja on tuttu myös somevaikuttajana ja Ylen ohjelmasta Mitä mietit, 
Ronja Salmi?.

Saukko-Rauta Linda, livekuvittaja, Redanredan Oy 
Linda Saukko-Rauta on ”digiajan Kylli-täti”, joka livekuvittaa iPadillä seminaareissa ja työpajoissa. Hän auttaa myös yrityksiä visuali-
soimaan strategioita ja prosesseja piirroskuviksi ja -videoiksi. Entisessä elämässään Saukko-Rauta oli ruotsinopettaja, joka tylsistyi 
kokouksissa ja alkoi mieluummin piirtää. 

Tölli Elsa, lavarunoilija
Elsa Tölli on runoilija ja spoken word -artisti, joka on nuoresta iästään huolimatta esiintynyt kymmenillä lavoilla aina Sideways-festi-
vaaleista ja Ruisrockista Kajaanin Runoviikkoihin ja Taiteiden öihin. Hän on myös yksi uuden Lavarunoakatemian perustajajäsenistä.

Vehkalahti Iikka, tuottaja, IV Films Oy
Dramaturgi, tuottaja ja ohjaaja Iikka Vehkalahti on IV Films Oy:n pääomistaja ja vastaava tuottaja. Hänen toimialanaan ovat doku-
menttituotannot, opetus- ja luentotoiminta sekä elokuva-alan konsultointi. Vehkalahti toimi aiemmin Yleisradion Dokumenttiprojek-
tin tuottajana ja onkin vuodesta 1998 yhteistuottanut noin 150 suomalaista dokumenttielokuvaa sekä osallistunut yli 100 kansain-
välisen ennakko-ostamansa elokuvan tuotantoon. Nykyään hän toimii myös Rough Cut Servicen vastaavana tuottajana. 



TILAISUUDEN JÄRJESTÄJÄT

Tekijänoikeus on mekanismi, joka mahdollistaa luovien alojen liiketoiminnan ja korvauksen tekijöille.  
Kun tekijänoikeus on vahva, luovaan työhön on kannattavaa myös investoida.

Audiovisual Producers Finland (APFI) 
Audiovisual Producers Finland – APFI ry on maaliskuussa 2018 perustettu uusi kotimaisten sisällöntuottajien yhdistys, joka syntyi 
kun Tuotos ry, SATU ry, Audiovisual Finland ry ja Elokuvatuottajat ry yhdistivät toimintonsa. Yhdistyksen tehtävinä ovat suomalai-
sen audiovisuaalisen sisältötuotantoalan tuottajien edunvalvonta, kansainvälistymisen edistäminen, tekijänoikeuksien kollektiivi-
nen hallinnointi sekä alan tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen. | apfi.fi

Kopiosto
Me Kopiostossa mahdollistamme tekijänoikeuden suojaamien julkaisujen ja audiovisuaalisten teosten vaivattoman ja vastuulli-
sen käytön. Samalla varmistamme, että luovan alan ammattilaiset saavat heille kuuluvat korvaukset teostensa käytöstä. Olemme 
Suomen luovaa alaa kattavimmin edustava tekijänoikeusjärjestö, jonka asiakkaita ovat oppilaitokset, yritykset ja julkishallinto. | 
kopiosto.fi 

Kuvasto
Kuvasto ry on vuonna 1987 perustettu visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö. Tehtävänämme on turvata ja edistää 
kuvataiteilijoiden tekijänoikeuksia sekä kuvataiteen tekemisen edellytyksiä. Kuvasto edustaa Suomessa noin 2 500 kotimaista ja 
noin 100 000 ulkomaista visuaalisen alan taiteilijaa. | kuvasto.fi

Sanasto – kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö
Sanasto on kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö, joka mahdollistaa kirjallisuuden tekijöiden luovaa työtä ja tarjoaa käyttäjille toi-
mivia luparatkaisuja kirjallisuuden käyttöön.  Teemme Sanastossa myös aktiivisesti töitä tekijänoikeuksien ja kirjallisuuden te-
kijöiden aseman parantamiseksi. Edustamme Suomessa yli 10 000:ta kirjallisuuden tekijää eli kirjailijaa ja kääntäjää. | sanasto.fi

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
Teosto edustaa 33 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikin kustan-
tajaa. Me Teostossa teemme aktiivisesti töitä sen eteen, että Suomessa on hyvät edellytykset tehdä musiikkia ammattimaisesti ja 
että musiikkia soitetaan nyt ja tulevaisuudessa. Näin olemme tehneet jo vuodesta 1928. Rakkaudesta musiikkiin. | teosto.fi

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus (TTVK)
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) on voittoa tavoittelematon, luovien alojen toimijoita laajasti edustava re-
kisteröity yhdistys. TTVK valvoo jäsentensä oikeuksia, tiedottaa ajankohtaisista tekijänoikeutta ja piratismia käsittelevistä aiheista, 
antaa tekijänoikeudellista neuvontaa ja koulutusta sekä tuottaa aiheeseen liittyvää materiaalia. | ttvk.fi


