
Yhteiskunta- ja talouslinjan päivä 14.1.2020
Lahden yhteiskoulun lukion yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijat järjestävät 
t iistaina 14. tammi kuuta 2020 teemapäivän, joka koostuu erilaisista pajoista sekä 
 Kiinan kintereillä – nykypäivän suurvalta -seminaarista. Teemapäivän yleisöön 
kutsutaan yhteiskunta- ja talouslinjasta kiinnostuneita yhdeksäsluokkalaisia ja 
 Bridge -yhteistyöverkoston lukiolaisia. 

Markku Moisala    Yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijat 
rehtori

Ilmoittautuminen 7.1.2020 mennessä.

Yhteydenotot ja kysymykset 
Juha Hirvonen            
apulaisrehtori    
juha.hirvonen@lyk.fi	 	 	
p. 044 088 5509

Aamupäivän ohjelma
klo 9.00–9.20 Yhteiskunta- ja talouslinjan esittely yhdeksäsluokkalaisille juhlasalissa
klo 9.30–10.15 oppilaat vierailevat yhdessä pajassa

 » Paja 1. Jani Klinga – Pekingin talviolympialaiset 2022:  
Uusia markkinoita suomalaisille tuotteille, palveluille  ja huippuosaamiselle 

 » Paja 2. Martin Paasi – Sijoituspaja: Vaurastumisen demokratiaa  
– Kaikki voivat vaurastua kunhan muistat nämä kolme asiaa 

 » Paja 3. Taneli Tikka –Tarinoita yrittäjyydestä
 » Paja 4. YT:n omapaja – Lukiolaiset yrittäjinä 
 » Paja 5.  Anssi Rantasalo – Talouskasvua Aasiasta

Kiinan kintereillä – nykypäivän suurvalta -seminaari
Seminaarin ensimmäinen osa, Talous, politiikka ja Kiina, juhlasalissa

 » klo 10.30–11.15 Erkki Liikanen, Suomen Pankin pääjohtaja 2004–2018
 » klo 11.15–12.00 Iikka Korhonen, tutkimuspäällikkö, Suomen Pankki  

klo 12.00–12.40 ruokailu
Seminaarin toinen osa, Yrittäjän Kiina, juhlasalissa

 » klo 12.40-13.20 Päivi Leiwo, Oilon Oy:n hallituksen puheenjohtaja
 » klo 13.20-14.00 Peter Vesterbacka, liikemies, entinen Rovion mobiilipelien kehittäjä

Tilaisuus päättyy noin klo 14.00



Taneli Tikka
Taneli Tikka on Vaken entinen toimitusjohtaja, sarjayrittäjä ja bisnesenkeli, joka tun-
netaan erityisesti osaamisestaan talous- ja teknologia-aloilla. Hän valmistui Aalto-
yliopiston kauppakorkeakoulusta ja on tämän jälkeen työskennellyt yli 50 yrityksen 
hallituksessa, neuvonantajana tai toimitusjohtajana. Tikan nykyinen yritys 52nd 
Ventures kehittelee ja rahoittaa uusia startup-yrityksiä.

Anssi Rantasalo 
Anssi Rantasalo oli hitsauskonevalmistaja Kempin toimitusjohtaja vuosina 
 2002–2017 ja asui useamman vuoden Malesiassa kasvattaakseen yrityksen myyntiä 
Aasiassa. Hän valmistui Turun yliopistosta kansainvälisen markkinoinnin maiste-
riksi ja on nykyään strategiakonsultointia ja markkinointia tarjoavan, lahtelaisen 
Great  Vibrations Oy:n toimitusjohtaja.  

Iikka Korhonen 
Iikka Korhonen on valmistunut kauppatieteiden tohtoriksi Helsingin kauppa-
korkeakoulusta pääaineenaan kansantaloustiede. Iikka Korhonen on työskentelee 
Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksessa tutkimuspäällikkönä. Hänen 
vastuualueisiinsa kuuluvat valuuttakurssikysymykset ja rahapolitiikka siirtymä-
talouksissa sekä Venäjän talouden kehitys ja talouspolitiikka. 

Jani Klinga
Jani Klinga on entinen mäkihyppääjä, joka on toiminut sekä Suomen että Japanin 
yhdistetyn ja mäkihypyn A-maajoukkueiden valmentajana. Hänen yrityksensä JK Pro 
Coaching on mukana Lahti Regionin, elinkeinoyhtiö Ladecin ja seudun yritysten 
kanssa hankkeessa, jossa synnytetään markkinoita talviurheiluosaamiselle Kiinassa. 
Hän opettaa myös Zhangjiakoussa hiihtolajeja paikallisille nuorille.

Martin Paasi
Martin Paasi on Recubator Oy:n perustaja ja rahoitusalan ammattilainen, joka on 
työskennellyt muun muassa Handelsbankenin arvopaperivälittäjänä, Seligson & 
Co:n rahastosalkunhoitajana sekä useiden yritysten johtotehtävissä. Hän valmistui 
kauppatieteiden maisteriksi Hankenin kauppakorkeakoulusta ja toimii nykyään 
Nordnet Suomen talousasiantuntijana sekä Rahapodi-podcastin juontajana.   

Erkki Liikanen
Erkki Liikanen on tunnettu poliitikko, joka toimi Suomen pankin pääjohtajana 
 vuosina 2004–2018. Hän valmistui valtiotieteen maisteri Helsingin yliopistosta ja 
aloitti poliittisen uransa SDP:n kansanedustajana. Tämän jälkeen hänet on valittu 
muun muassa valtiovarainministeriksi, EU-komissaariksi sekä suurlähettilääksi.

Päivi Leiwo
Päivi Leiwo on lahtelaisen Oilon Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä 
 Suomi-Kiina kauppayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Oilon on energia- ja 
ympäristöteknologian yritys, joka tarjoaa muun muassa polttojärjestelmiä sekä 
maalämpöä. Leiwolla on oikeustieteen kandidaatin sekä MBA-tutkinto, ja hän on 
työskennellyt myös juristina. 

Peter Vesterbacka
Peter Vesterbacka on enkelisijoittaja ja yrittäjä, joka tunnetaan parhaiten työstään 
viihdeyhtiö Rovion ja Angry Birds -pelin parissa. Hän on ollut mukana useissa hank-
keissa, kuten start up -tapahtuma Slushin ja opetuspeliyhtiö Lightneerin perusta-
misessa sekä Tallinna-Helsinki-tunnelin suunnittelussa. Nykyään hänellä on tiiviitä 
yhteyksiä Kiinaan esimerkiksi urheilun ja koulutuksen saroilla.

Teemapäivän puhujien esittely


