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Creative Steps edistää nuorten kansainvälistä verkostoitumista 
 
Creative Steps avaa luovien alojen nuorille osaajille ovet työelämään ja auttaa heitä 
verkostoitumaan kansainvälisten toimijoiden kanssa. Mukaan on valittu opiskelijoita 
neljästä eri maasta, Suomesta, Ruotsista, Irlannista ja Pohjois-Irlannista. He saavat 
ainutlaatuisen tilaisuuden päästä näyttämään omaa osaamistaan innovoimalla yrityksille 
uusia tuotteita tai palveluita toimeksiantojen pohjalta. 
 
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun luotsaama Creative Steps -pilotti toteutetaan osana 
Creative Edge -projektia, jonka tarkoituksena on saada paikalliset luovien alojen 
organisaatiot ja yritykset kansainvälisille markkinoille. Samalla lisätään nuorien, luovien 
alojen osaajien osallistumista näille markkinoille. Projektia rahoittaa Northern Periphery 
Programme. 
 
Creative Steps -pilotin avulla kansainväliset yritykset ja organisaatiot pääsevät 
hyödyntämään luovien alojen opiskelijoiden osaamista ja luovaa näkemystä. 
Projektipäällikkö Saila-Inkeri Vaara korostaa, että pilotti on sen nuorille osallistujille oiva 
mahdollisuus näyttää kyntensä. 
— Ennen kaikkea haluamme luoda nuorille osaajille ja yrittäjille tilaisuuden löytää ja 
kohdata toisensa. Samalla edistetään kansainvälisen osaamisen, tiedon ja taidon vaihtoa. 
 
Suomi-viikko huipentuu inspiraatiopaneeliin 
 
Creative Steps polkaistaan käyntiin tiistaina 15. tammikuuta, kun koko kansainvälinen 
ryhmä kokoontuu Torniossa. Ensimmäinen viikko innovoidaan toimeksiantojen pohjalta 
kansainvälisissä pienryhmissä Suomessa, ja sitten ryhmä matkustaa Pohjois-Irlantiin 
viikoksi jatkamaan toimeksiantojen ideointia ja syventämistä. 
 
Tämän jälkeen innovointia jatketaan kahden viikon ajan verkkotyöskentelynä, jonka 
päätteeksi pienryhmät esittelevät tuloksensa toimeksiantajille, joita on yhteensä neljä, yksi 
kustakin maasta. 
— Tämä on hieno tilaisuus osallistujille, sillä he pääsevät muun muassa tutustumaan 
kansainvälisiin yrityksiin niin Suomessa kuin Pohjois-Irlannissakin. Creative Steps edistää 
oman osaamisen myyntiä kansainvälisille markkinoille ja voi poikia jopa pilotin ulkopuolisia 
toimeksiantoja, Vaara painottaa. 
 
Suomi-viikon päätteeksi järjestetään illanvietto ja inspiraatiopaneeli torstaina 17.1. klo 
16 alkaen Tervolassa, Tervolatalolla. Inspiraatiopaneelissa omaa uraansa ja työtään 
luovalla alalla esittelevät Miikka Niemi (Flatlight Films), Elina Stoor (iLme), Marju Matsin 
(Marju Matsin Design) ja Mikko Manninen (Koivu Interactive). 
 
Tilaisuuden tarkoituksena on verkostoitua rennossa ilmapiirissä, ja se järjestetään 
yhteistyössä NoCry2- ja Young Innovative Entrepreneurs -hankkeiden kanssa. Tapahtuma 
on median edustajille avoin. 
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Creative Steps encourages young people to network internationally 
 
Creative Steps opens creative doors for talented young people to work and help them to 
network with international partners. Selected students from four different countries, 
Finland, Sweden, Ireland and Northern Ireland get a unique opportunity to show their 
skills. 
 
Kemi-Tornio University of Applied Sciences, heads Creative Steps carried out as part of a 
pilot Creative Edge project, the purpose of which is to connect local creative industries 
organizations and enterprises in the international market with young, creative sectoral 
experts'  and encourage their participation in these markets.  The project is funded by the 
Northern Periphery Programme. 
 
The Creative Steps pilot allows international companies and organizations to take 
advantage of the creative industries students' knowledge and creative vision. 
 
Project Manager Saila, Rachel Danger stresses that the pilot is a great the opportunity for 
young participants to showcase their talents.  
 
”Above all, we want to create the opportunity for young professionals and entrepreneurs to 
discover and to meet each other. At the same time they can contribute to international 
expertise, knowledge and know-how exchange”.  
 
Creative Steps kicks off on Tuesday, 15 January, when the whole international 
group meets in Tornio. The first week is in Finland, and then the group will travel to 
Northern Ireland for a week to continue the execution and deepening the flow of ideas. 
 
After this innovation is continued for two weeks and then small groups present their results 
to the clients. There are four groups, one from each country. 
 
”This is a great opportunity for the participants, as they can, among other things, network 
with international companies both in Finland and in Northern Ireland. Creative Steps also 
allows particpants to promote their sales skills to the international market” Danger says. 
 
The Finland week will culminate with an inspiration panel evening on Thursday 17.1. at 
Tervola House. The Inspiration Panel will talk about their own careers and their work  in 
creative industries. Miikka Niemi (Flat Light Films), Elina Stoor (the look), Marju Mats 
(Marju Mats Design) and Mikko Manninen (Birch Interactive) are on the Inspiration Panel. 

http://www.creative-edge.eu/
https://www.facebook.com/eucreative


This evening also is an opportunity to network in a relaxed atmosphere, and it is held in 
cooperation with NoCry2 and Young Innovative Entrepreneurs projects.  
 
The event is open to members of the media. 
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