
Onko sinulla idea, jolle haluaisit raudanlujien ammattilaisten 
rehellisen mielipiteen ennen idean kehittämistä valmiiksi 
tuotteeksi? Onko sinulla hyvä käytäntö, johon kaipaisit 
ammattilaisen näkemystä? Mietitkö, onko luova tuotteesi 
tai konseptisi kaupallisesti toimiva?

Kulttuurileijonien luolassa ”kovat luut” sanovat suoraan, miten he 
ottaisivat myymäsi idean omakseen – vai ottaisivatko? Ja mitä mieltä 
he ovat kehittämästäsi käytännöstä tai esittämästäsi kysymyksestä 
– rehellisesti, kokemuksen syvällä rintaäänellä. Kaikki tämä siksi, että 
sinä saisit menestyksen eväät luovalle ideallesi.

Tule seuraamaan  
kulttuurileijonien työskentelyä

Tilaisuus on tarkoitettu luovien alojen ja kulttuurin toimijoille,  
yrityksille, organisaatioille, ammatinharjoittajille ja harrastajille 
sekä näiden kumppaneille ja verkostoille.

Kulttuurileijonien luola -tilaisuus on maksuton ja siihen mahtuu 
ennakkoilmoittautumisjärjestyksessä 60 henkeä, joten nyt kannattaa 
toimia nopeasti. Voit ennakkoon esittää kysymyksen tai voit tulla 
yleisöksi kuuntelemaan, millaista palautetta kulttuurileijonat esitetyille 
ideoille antavat. Myös yleisöllä on mahdollisuus kommentoida ideoita.

Tuo ideasi 
kulttuurileijonille 
ruodittavaksi.E T E L Ä - S AV O N

K U L T T U U R I L E I J O N I E N 
L U O L A

K U T S U

PE 5.4.2019 klo 12-16 
GalleriAri, Mikkeli

Meillä on ilo ja kunnia kutsua sinut 
mukaan Etelä-Savon kulttuurileijonien 

ensimmäiseen luolaan. Voit esittää 
oman idean leijonien arvioitavaksi 

tai voit ilmoittautua yleisöksi. 
Maksuton tilaisuus antaa jatko- 
steppejä oman työn, ideoiden 

ja yrityksen liiketoiminnan 
jalostamiseksi.

Tervetuloa mukaan!

OHJELMA, LEIJONAT JA 
ILMOITTAUTUMISLINKKI 
SEURAAVALLA SIVULLA



Ketkä ovat kulttuurileijonina?
E T E L Ä - S AV O N

K U L T T U U R I L E I J O N I E N 
L U O L A

Tilaisuuden juontaa Tuulevi Aschan,  
Parasta Etelä-Savoon -hankkeen 
projektipäällikkö, XAMK

12:00  Tervetuloa 
 • Järjestäjät, kulttuurileijonat 
  ja enkelit esittäytyvät 
 • Tietoa ideoiden kehittämiseksi 
  ja rahoittamiseksi 

12:45 Kulttuurileijonien luola 
 avoinna kaikille  
 • Ideat leijonille 
 • Tarjolla parhaat kysymykset, 
  ideat ja jatkotyöstöt kaikkien 
  osallistujien kanssa 
 • Enkelit mukana jatkotyöstössä 
  ja lisäinfossa

14:00 Iltapäiväkahvit

14:15 Kulttuurileijonien luola jatkuu 
 • Mahdollisuus leijonien kanssa 
  käytyyn luolaan siten, että yleisö 
  ei ole paikalla*) 
 • Enkelit mukana jatkotyöstössä 
  ja lisäinfossa

 Palaute ja kiitokset

16:00 Tilaisuus päättyy

Aika  Perjantai 5.4.2019 klo 12-16

Paikka  GalleriAri galleriari.fi 
 Kasarminkatu 3, 50100 Mikkeli

Tuija Toivakainen
Johtava asiantuntija 
Etelä-Savon ELY-keskus 
029 502 4220
tuija.toivakainen@ely-keskus.fi

Heli Gynther
Kehittämispäällikkö
Etelä-Savon maakuntaliitto
040 773 7285
heli.gynther@esavo.fi

PÄIVIKKI ESKELINEN-RÖNKÄ 
Asiamies, Suomen Kulttuurirahasto 
Kymmenen vuotta apurahatyötä on antanut 
monipuolista kokemusta yksityisen rahan 
roolista ja merkityksestä eteläsavolaisissa 
hankkeissa. Luovien leijonien kanssa sinulla 
on mahdollisuus testata, miten yksityinen 
säätiörahoitus sopii hankeideasi rahoitus- 
ratkaisuihin.

HEIKKI HÄMÄLÄINEN 
Toimitusjohtaja, Osuuskauppa Suur-Savo
Olen hyvä leijona, koska olen hyvätahtoinen 
ja optimisti. 30 vuoden kokemus liike- 
elämästä kuitenkin auttaa erottamaan 
jyvät akanoista, joten aika nopeasti 
leijonana haistan, mikä liikeidea ja/tai 
konsepti voi toimia.

SEITSEMÄN ”KOVAA LUUTA” ON VALMIINA 
ANTAMAAN MIELIPITEENSÄ JA PERUSTELEMAAN 
NE KOKEMUKSEN JA TIEDON KAUTTA. NYT 
ON NÄKEMYSTÄ VAIKKA MUILLE JAKAA. TULE 
KUUNTELEMAAN JA HAKEMAAN VINKKEJÄ.

LISÄTIETOA KULTTUURILEIJONIEN LUOLASTA

KRISTIINA LAATIKAINEN 
Yritysasiantuntija, Etelä-Savon ELY-keskus
Haluan haastaa yrityksiä rohkeisiin, markkinoilla 
erottuviin valintoihin ja pitämään asiakkaan 
aina mielessä. Mielestäni kaiken kehittämisen 
ytimessä tulee olla vahva näkemys kestävän 
arvon tuottamisessa asiakkaalle ja sitä kautta 
yritykselle itselleen. Tapahtuma on hyvä alusta 
ideoiden testaamiseen ja vauhtiin saattamiseen.

PENTTI MÄKINEN 
Maakuntajohtaja, Etelä-Savon maakuntaliitto
Olen oikeudenmukainen ja aika kilttikin leijona. 
Minulle tärkeää on eteläsavolaisten ihmisten 
hyvinvointi. Leijonana aistin, millainen idea on 
omiaan lisäämään kulttuurista hyvinvointia. 
Lupaan olla valppaana ja jakaa vuosien 
varrella karttuneita ideoita eteenpäin!

PIRJO SYVÄOJA 
Hankejohtaja, Essote
Minua kutsuttiin nuorena lampaaksi, mutta 
minusta on kasvanut esiin myös leijona, joka 
pitää huolta mm. siitä, että Mikkelin keskus-
sairaalakampuksen rakentamisessa näkyy 
taidetta.

HANNA SUSITAIVAL 
Erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus
Pitkä kokemus alueellisesta ja valtakun-
nallisesta taiteen edistämisestä! Minulla on 
vinkkejä ja sparrausta hankkeiden kehittelyyn 
ja rahoituksen hakuun. Taikelle on tärkeää, 
että taiteilijat voivat työllistyä ja taide- ja 
kulttuuritoimijat voivat toteuttaa hankkeitaan 
Etelä-Savossa.

JARI HIMANEN 
Toimitusjohtaja, Suur-Savon Osuuspankki
Olen toiminut OP Ryhmän johtotehtävissä 
34 vuotta eri puolilla maata ja pääkaupunki- 
seudulla. Olen siis nähnyt monenlaisia 
hankkeita erilaisissa toimintaympäristöissä 
ja uskoisin pystyväni sparraamaan uusia 
ideoita laajasti.

Pidätämme oikeudet ohjelma- ja esiintyjämuutoksiin.  
Osallistujat vastaavat omista matka- ja osallistumiskuluistaan. 
Tilaisuus on maksuton. 

*) Mikäli haluat tavata kulttuurileijonia muutoin kuin yleisön 
edessä, mainitse tästä ilmoittautumislomakkeessa.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään pe 22.3.2019 
Mukaan mahtuu noin 60 ensimmäistä ilmoittautunutta.

O H J E L M A

Ilmoittautumiset https://bit.ly/2UV5oVX

Video: https://bit.ly/2X4fh5R

Tiedot tapahtumasta: https://bit.ly/2IawgQw

Materiaalit ja tapahtuman sivu: https://bit.ly/2BbksYg
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https://bit.ly/2X4fh5R
https://bit.ly/2IawgQw
https://bit.ly/2BbksYg

