
 
 

 

TIEDOTE 15.8.2022, julkaisuvapaa heti 

BusinessKouvola 2022 kokoaa Suomen parhaita puhujia huippuluokan seminaariin  

BusinessKouvola -seminaari järjestetään tänä syksynä ensimmäistä kertaa 23.9.2022 Kouvolan Teatterilla. Kyseessä on 

huippuluokan seminaari, jonka järjestää Raino Kukkosen 70-vuotissäätiö yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. 

Yhteistyökumppaneita ovat Kouvolan kaupunki, Xamk – Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvola Innovation, 

Kymen Yrittäjät, OP Kymenlaakso, Kouvolan Liikemiesyhdistys, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Eduko – 

Kouvolan ammattiopisto.  

Mistä seminaari on saanut alkunsa? 

Meijerimiehenä tunnettu Kaslinkin perustaja, Raino Kukkonen perusti 70-vuotissäätiön osoittaakseen kiitollisuutta 

Kouvolalle, joka on mahdollistanut hänen menestyksensä yrittäjänä. Säätiön tarkoituksena on kannustaa ja rohkaista 

ihmisiä, etenkin nuoria, yrittäjyyteen ja tukea innovatiivista yritystoimintaa.  

Säätiö halusi järjestää seminaarin, jonka avulla on mahdollista herätellä innovatiivisia ajatuksia yrittäjien, yrittäjäksi 

aikovien ja positiivisesti yrittäjyyteen suhtautuvien henkilöiden keskuudessa. Seminaari tuo myös säätiötä ja säätiön 

toimintaa lähemmäksi yrittäjiä ja toimii nk. tukitoimena säätiön toiminnalle. Säätiö on toiminut noin 1,5 vuotta, ja toivoo 

yhä kasvavaa avustushakemusten määrää. Seminaarin tavoitteena on kannustaa yrittäjiä rohkeammin innovatiiviseen 

ajatteluun ja hakemaan toimintansa tueksi avustuksia säätiöltä, rohkaista kouvolalaisia yrityksiä huipulle näkemyksien ja 

kokemuksien avulla sekä yhteistyöllä yli toimialarajojen. 

Huippuluokan puhujat saapuvat Kouvolaan 

André Noël Chaker on positiivisesti ainutlaatuinen puhuja, kanadalaissyntyinen juristi, entinen Veikkauksen johtaja sekä 

teknologian ja urheilubisneksen moniottelija. Kahdenkymmenenviiden Suomessa vietetyn vuoden kuluessa hänestä on 

kuoriutunut esiin myös ”bisnesantropologi”. Chakerin esiintymisen otsikkona seminaarissa on ”Kymenlaakson ja Kouvolan 

kilpailuedut”.  

Alf Rehn on innovaation, designin, ja johtamisen professori University of Southern Denmark:ssa, ja tämän lisäksi 

kansainvälisesti arvostettu ajattelija ja strateginen neuvonantaja. Rehn on kirjoittanut useita menestyneitä kirjoja, ja 

pitänyt noin 1000 keynote-puheenvuoroa ympäri maailmaa. Rehnin puheenvuoro seminaarissa kulkee nimellä ”Luovuus ja 

innovaatiot”. 

Anne Raudaskoski on inspiroiva puhuja, joka saa yleisön kuin yleisön syttymään aiheestaan. Raudaskoski on yksi 

kiertotalouden pioneereista Suomessa, ja vuosien varrella hänet on nähty kotimaan lisäksi myös lukuisilla kansainvälisillä 

puhujaestradeilla. Raudaskoski puhuu otsikolla ”Kilpailuetua vastuullisuudesta”.  

Kari Ketonen, näyttelijä, käsikirjoittaja ja psykoterapeutti (YET) puhuu itsetuntemuksesta, läsnäolon taidosta, karisman 

kehittämisestä, hengityksen merkityksestä ja siitä, miten keho varastoi tunteet, joiden kohtaamista vältämme. Hän myös 

kouluttaa johtajia tunteiden käsittelyyn ja kohtaamiseen itsessään ja muissa. Ketosen aiheena seminaarissa on ”Mihin 

karismaa tarvitaan?”.  

Seminaarin juontajana toimii upea ja suosittu kielinero, toimittaja-juontaja Ella Kanninen. Omat tervehdykset tilaisuuteen 

tuo myös Raino Kukkonen sekä Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka. Musiikkiesityksistä vastaa Roulette-orkesteri. 

Lisäksi seminaarissa kuullaan mielenkiintoinen paneelikeskustelu aiheesta ”Kuinka onnistut innovaation 

kaupallistamisessa?”. Paneelissa keskustelijoina ovat Henni Seppälä/Op Kymenlaakso, Kari Jääskeläinen/Kymen Yrittäjät, 

Tomi Heimonen/Xamk ja Kimmo Niemi/Kouvola Innovation. Paneelikeskustelun moderaattoreina toimivat Ella Kanninen 

sekä Pekka Floman/Kouvolan Liikemiesyhdistys.  

Lipunmyynti seminaariin on käynnissä. Lippuja tapahtumaan voi ostaa kuka tahansa hintaan 65 € osoitteesta, 

raino.fi/business-kouvola-2022, josta löytää myös seminaarin tarkan ohjelman. Opiskelijoille (Xamk, Eduko) tapahtumaan 

osallistuminen on maksutonta. Opiskelijailmoittautuminen avataan myöhemmin syksyllä. 

Lisätietoja tapahtumasta: Raino Kukkonen, puh. 0400 282 642. 


