Creative Norden
We bring culture back to business

Miksi luovalla taloudella on väliä?
•

Teollisen yhteiskunnan murtuessa aineettomaan
arvonluontiin liittyvät kilpailukykytekijät korostuvat.

•

Myös ihmisten arvoissa ja asenteissa on tapahtunut
siirtymää, mikä tarkoittaa sitä että eettisyyteen,
ympäristöön, turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät
näkökulmat korostuvat.
– Kulttuurisen ja luovan osaamisen kautta voidaan
ilmentää arvoja, käsitteitä ja merkityksiä.

•

Kokonaisvaltaisten ja asiakaslähtöisten tuote- ja
palvelukonseptien tuottaminen edellyttää erilaisten
osaamisten yhdistämistä.
– Tiedon ja loogisen ajattelukykymme jatkeeksi
tarvitaan uutta luovan tekemisen mahdollistavia
työympäristöjä, menetelmiä ja johtamista.

- Kilpailukykymme ei
enää lisäänny
kiihdyttämällä ja
kaasuttamalla.

Creative Norden
•

Merkittävä kansallinen kulttuurin, hyvinvoinnin ja luovan talouden
sekä yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen kehitysalusta.

•

Kansainvälisten verkostojen solmukohta.

•

Avoin toiminta-alusta, joka yhdistää ja välittää asiantuntijuutta uuden
osaamisen, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi kansainvälisessä
arvopohjaisessa verkostossa.

•

Yliopistojen ja oppilaitosten, yksityisen ja julkisen sektorin
yhteistoiminnan mahdollistaja, jonka tekeminen perustuu toimijoiden
todellisiin tarpeisiin ja niistä tuotettavaan uuteen tietoon, osaamiseen
ja palveluihin.

Creative Norden – tiedon, osaamisen
ja vaikuttamisen foorumi
• Monialaiset innovaatioympäristöt
• Johtamisen uudet paradigmat
• Sosiaaliset innovaatiot
• Uutta luova yrittäjyys ja elämystalous
• Tutkimuksen ja kehittämisen luovat menetelmät

Sosiaaliset innovaatiot/VERSUS

Innovaatioympäristöt: Xampus, Viiraamo, C-Northern

Luova osallisuus: Siä Päätät, Living lab, Luova ja osallistava Suomi
Yhteiskunnalliset arvot ja sosiaaliset merkitykset
Elämystalous: Tulevaisuuden tapahtumatuotannot,
Miljöömatkailu, industrial Heritage Meets Science
Pelillisyys, pelillinen data ja tiedon moniaistinen viestintä
Palvelumuotoilu ja taiteen käyttö kestävän hyvinvoinnin edistämisessä
Monialaiset tutkimusmenetelmät ja aineeton arvonluonti

Uusi yrittäjyys: *Ship, Starpabs, Business Akatemia

Tietoperusta ja
ennakointi
- Päätöksenteon
perusteet (yksityinen /
julkinen

Ennakoimattomuuden johtaminen
Luova ja kriittinen johtaminen
Luovuus kompleksisten systeemien johtamisessa

Osaamisen
kehittäminen ja
tapahtumat
- Koordinointi

Viestintä ja
vaikuttaminen
- Verkostot

Luova Kouvola – tutkimusta, kehittämistä
ja tapahtumia kansainvälisellä otteella
•
•
•
•
•
•

•

Innovaatioympäristöt
– Viiraamo, Kouvolan kampus, Taideruukki
Johtamisen uudet paradigmat
– Digitaalisuuden hyödyntäminen kaupunkiorganisaatiossa
Sosiaaliset innovaatiot
– C-Northern, VERSUS
Elämystalous
– Tulevaisuuden tapahtumatuotanto, KymiRing, Miljöömatkailu, Industrial Heritage Meets
Science
Uutta luova yrittäjyys
– Starpabs, Business Akatemia, Xamkin yrittäjyysstrategia ja Viiraamo
Luovat menetelmät
– Urban Planning, osallistava kaupunkisuunnittelu ja Living lab
Monialaisuus
– Luovat alat & Kestävä hyvinvointi, Luovat alat & Digitaalinen talous
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Northern
Dimension
Partnership on
Culture

Northern Growth Zone
32 milj inhabitant
R&D 107 billons

HEI Cluster Asia
EARS – Europe
Asia Roundtable

ERRIN
90 EU Region
Aalto University
Innovation Hub
Creative and
Inclusive Finland
20 million
Stanford
University
Creative
Industries R&D
18 countries
UASnet
15 countries

St.Petersburg
European HEI Cluster

C-Norden

Cultural
Parliament
42 countries
Cambridge
Cluster
13 billion £

21.Uni

Google
SME …
ENoLL
340 LL
20 countries

Anglia Ruski
University

Business Cluster
ICT Cluster
Automotive Cluster
Pharmaceutical Cluster
MediTec Cluster
Art and Design Cluster
Cambridge
University

ICP St. Petersburg and
Petrozavodsk
University + networks

We interact with tens,
hundreds and
thousands of people in
different contexts every
day.
Our constantly evolving
networks are
extensions to who and
what we are as
individuals, institutios
and nations.
Shaping disciplinary,
geographical and
cultural boundaries of
what we stand for.

