
 

 

Uudistuva ja 
osaava Suomi! 
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma 2021-2027  
Avaustilaisuus 12.5.2022 
 
läsnätilaisuus: 
Scandic Marina Congress Center, 
Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki  
(ilmoittautuminen vaaditaan) 
 
& 
 
verkossa: 
rakennerahastot.fi 
 
 
 
 
#uudistuvajaosaavasuomi 
#aluekehittäminen 
#EAKR 
#ESR 
#JTF 
  



2 / 4 

UUDISTUVA JA OSAAVA SUOMI – OHJELMAKAUDEN 
AVAUSTILAISUUS 

8.30 rekisteröityminen & aamukahvit 
 
Yhteistyöllä elinvoimaa ja kilpailukykyä erilaisille alueille (9.30-11.30) 
 
 Tervetuloa tilaisuuteen! 
 Moderaattori André Noël Chaker 
  
 Suomi muuttuvassa maailmassa 
 Elinkeinoministeri Mika Lintilä, työ- ja elinkeinoministeriö 
 
 Suomi eurooppalaisena edelläkävijänä (in English) 
 Johtaja Slawomir Tokarski, Euroopan komissio 
 
 Komissaari Elisa Ferreiran videotervehdys Suomelle 
 
 Kohti tuloksellista ja vaikuttavaa aluekehittämistä 
 Aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, työ- ja elinkeinoministeriö 
 
 Teemapuhe: Erilainen ja erityinen Suomi 
 Toimittaja Anna-Stina Nykänen, Helsingin Sanomat 
 
 
11.30-13.00 lounas 
 
Monet haasteet – yhteiset ratkaisut (13.00-15.00) 
 

Moninainen Suomi: miten ohjelmalla vastaan erilaisiin haasteisiin? 
 Maakuntajohtaja Mats Brandt, Pohjanmaan liitto 
  
 Elinvoimajohtaja Mervi Nikander, Kemi 
 
 Elinkeinojohtaja Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki 
 
 Ylijohtaja Pasi Patrikainen, Pohjois-Savon ELY-keskus  
 
 

Teemapuhe: Osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen psykologisten 
perustarpeiden kautta 

 Yliopistonlehtori & hyvinvoinnin psykologian dosentti Frank Martela, Aalto-yliopisto 
 
 Nuorten puheenvuoro 
 Viivi Ekebom, Valentina Vihonen ja Sonja-Wilhelmiina Knaapinen 
 Vamosnuoret 
 
 
15.00-16.00 kahvitauko 
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Reittejä kohti osaavampaa ja kestävämpää Suomea (16.00-18.00) 
 
 Teemapuhe: Megatrendit ja tulevaisuuden osaamistarpeet 
 Tulevaisuudentutkija Elina Hiltunen 
 

Teemapuheet: Ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden haasteisiin 
vastaaminen käytännössä 
Professori Jyri Seppälä 
Suomen ympäristökeskuksen kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja 
Suomen Ilmastopaneelin jäsen 
 
Toimitusjohtaja Timo Huhtamäki 
Emmy Clothing Company Oy 

  
 Tilaisuuden päätös 
 Ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman, työ- ja elinkeinoministeriö 
 

Iltatilaisuus 

Toivotetaan kevät tervetulleeksi ja juhlitaan ohjelmakauden käynnistymistä! (18.00) 

mahdollisuus verkostoitumiseen ja rentoon yhdessäoloon pienen purtavan kera Marina Congress 
Centerissä 
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PUHUJIEN ESITTELY 

 

André Noël Chaker on lakimies, joka hurmaa energiallaan, tilannetajullaan ja 
laulutaidoillaan. Andrén vahva läsnäolo ja 
akateeminen ote luovat kokonaisuuden, jota kuunnellessa voi vain heittäytyä 
tilaisuuden vietäväksi.  

 

Anna-Stina Nykänen on Helsingin Sanomien toimittaja, kolumnisti ja 
kansakunnan mielialoja luotaavien esseiden kirjoittaja. Hänet tunnetaan muun 
muassa Tunne Suomi -juttusarjasta, jossa hän on kiertänyt Suomea ja etsinyt 
ymmärrystä maaseutua ja kaupunkia jakaviin kysymyksiin. 
 
Kuvan on ottanut Juha Metso. 

 

Frank Martela on tuplatohtori, hyvinvoinnin psykologian dosentti ja 
kansainvälisestikin tunnustettu sisäisen motivaation, hyvinvoinnin ja 
merkityksellisyyden tutkija. Frank on suosittu ja energinen puhuja, jota pidetään 
sisäisesti motivoivamman, itseohjautuvamman ja merkityksellisemmän työelämän 
yhtenä johtavana asiantuntijana Suomessa. Osallistamisen teeman hän tuo 
erityisesti autunomian, kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemuksen 
vahvistamisen kautta puheenvuorossaan. 

 

Elina Hiltunen on listattu Forbesissa yhdeksi maailman 50 huippunaisfuturistiksi. 
Nykyään Elina on yrittäjä, mutta hän on työskennellyt eri organisaatioissa ja 
yrityksissä, kuten Finprossa, Nokialla, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa ja 
Aalto-yliopistossa. Elina puhuu tulevaisuudesta kiinnostavasti ja innostavasti, 
huumoria unohtamatta. 

 

Timo Huhtamäki on kiertotalousyhtiö Emmy Clothing Companyn toimitusjohtaja. 
Yhtiö on käytettyjen merkkivaatteiden verkkokaupassa markkinajohtaja Suomessa 
ja Virossa. Huhtamäki on aiemmin toiminut Tori.fi:n markkinapaikkajohtajana ja 
muun muassa Harvian markkinointijohtajana. Huhtamäki on perehtynyt erityisesti 
kasvavaan ja nopeasti kehittyvään käyttötavaroiden kiertotalouteen. 
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