Ex-suurlähettiläs
lisää luovuutta

haluaa

Yhdysvaltojen entinen suurlähettiläs Bruce Oreck piti
Areenalla puheen peloista ja riskinotosta. Yleisen
kysymystuokion
jälkeen
keskustelu
jatkui
vielä
opettajanhuoneen kahvipöydän ääressä.
Suurlähettilääksi Oreck päätyi kerättyään Barack Obaman
vaalikampanjaan yli 500 000 dollaria, jolloin Obama nimitti
hänet Suomeen. Oreck itse toivoi pääsevänsä tänne Suomen
energiatehokkuuden ja vaihtoehtoisten energiamuotojen
kehittämistyön takia.

Kuvat: Heikki Tervanen
Oreckin taustoja tutkiessa törmää hieman yllättävään löytöön;
verotuksesta useita kirjoja kirjoittanut, bodaava, mineraaleja
keräilevä menestynyt lakimies aloitti yliopistouransa Johns
Hopkinsin yliopistossa ja suoritti kandidaatintutkintonsa –
wait for it – taiteissa. Kyllä. Tällä miljoonayritys Oreck
Corporationin perustajan David Oreckin pojalla ja perijällä on
kandidaatintutkinto taiteissa.
Toisaalta juuri taidekoulutus antaa Oreckin puheille pohjan.
Lähes jokaisessa antamassaan haastattelussa hän nimittäin
painottaa tarinankerronnan merkitystä yrittäjyydessä.

Kommunikaatiotaitojen puute on Oreckin mukaan joidenkin
teollisuuteen liittyvien asioiden ohella tärkein syy
sille,[pullquote-left]The twenty-first century belongs to the
quick-witted.[/pullquote-left] miksi Suomen talous laskee,
vaikka maa listautuu kilpailukyvyssä maailman neljänneksi
parhaaksi. ”Yrittäjän pitää osata kertoa tarina, sillä ne
vetoavat ihmisiin kaikkialla maailmassa. Suomalaiset voisivat
oppia yhdysvaltalaisilta myös optimismia, joka on kaiken
luovuuden polttoainetta”, Oreck sanaili Aalto-yliopiston
nettisivuilla tämän vuoden elokuussa julkaistussa uutisessa.
Hän aloitti muun muassa tarinankerronnasta luennoinnin
Aallossa tänä syksynä.
Kysyttäessä tärkeintä asiaa mitä lukio voi oppilailleen
opettaa, Oreckin vastaus tulee kuin suoraan apteekkarin
hyllyltä:[pullquote-right]”The best ideas in the world kept in
a closet don’t have an impact.”[/pullquote-right] luovuutta.
Kouluissa opetetaan edelleen liikaa mitä ajatella, kun pitäisi
opettaa kuinka ajatella. Yhdysvalloissa lapsille opetetaan
ensimmäisestä koulupäivästä lähtien tarinankerrontaa sen eri
muodoissa. Oreckin mielestä se tulisi saada myös suomalaisiin
kouluihin osaksi normaalia lukujärjestystä.

”Finland is a country that was actually founded by
storytellers. The whole consept of Finland was founded by
architects, musicians, poets, painters and writers, all of
whom are storytellers. So along all of the modern nations
Finland alone has the right to claim, as part of its DNA,
your skills as storytellers, because that’s where modern

Finland comes from. But somewhere in the last century that
skill and that passion for it has gone to sleep somewhere.
It’s not that you can’t. It’s just that you simply put it in
the closet and misplaced it. Now is the time go rummaging
through closet and find it and shake it out of its slumbers
and reclaim it. Now is the time to wake up.”

