eGreenNet foorumi 12.1.2016 (1. tapaaminen vuonna 2016)
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Piia Nurmi Turku AMK (muistio)
Jenni Suominen, Turun AMK
Keijo Koskinen, TY/Tulevaisuuden tutkimuskeskus, BASTU-verkosto
Elina Uitamo, Turun AMK, INKA NYT! hanke
Risto Veivo, Turun kaupungin konsernihallinto
Anne Ahtiainen, Valonia
Arttu Koskinen, Varsinais-Suomen liitto, ylijäämä- ja uusioainesselvitys
Anna Rantasuo, Verso Globe
Anni Eerola, Valonia, FISS-hanke
Aino Ukkola, Turun Seudun kehittämiskeskus, 6Aika Avoimet innovaatioalustat
Tiina Jaatinen, Turun kauppakamari

Muistio 12.1.2016
-

-

-

esittäytyminen
eGreenNet foorumi ja www.egreennet.fi lyhyesti, jatkuvuus turvattu. Rooli olla vihreän talouden pienten ja
isojen asioiden keskustelufoorumi
hankkeita ja valmisteluja, poimintoja
o 6Aika-hakemus tekeillä kaupunki ja Valonia, Ympäristö, asiakkuus ja osallisuus
o 6Aika-hakemus: TRY OUT! Kiertotalouden ja cleantechin kokeilut yritysten ja kaupunkien kanssa
o Tekstiilikierrätyksen innovaatiokeskittymä hanke etenee
o Ideahaun palautteita odotetaan isosta hankkeesta ”Vauhtia kiertotalouteen” (noin 20 toimijaa),
HAMK päähakijana, V-S alueelta mukana Valonia ja TY/BASTU sekä Ukipolis ja Kemiönsaaren kunta
o Turun kaupungilla on 2. kierroksella Civitas-hanke (kestävän liikkumisen hanke). Päätös kevään
aikana
o Kiertotalouden Life IP hakemus menee uudelleen sisään tänä vuonna
yrityspalveluiden keskittyminen Kupittaan alueelle & muuta yhteistyötä
o Turun seudun kehittämiskeskus ja TScP ovat muuttaneet ICT Cityyn vuodenvaihteessa. TSeK ja TscP
yhdistymässä
o Myös Potkuri on ICT Cityssä
o Myös AMK t&k-palvelut ja palveluliiketoiminta muuttanut ICT taloon
o julkisten yrityspalveluiden lisäksi myös yksityisten kanssa tehdään tiivistyvää yhteistyötä;
verkostoajattelu
o Verottaja myös alueella jne. Finnvera tulee
o Hyvä kokonaisuus syntymässä
o Palvelumuotoilun keinoin alueen selkeyttä kehitetään (SELKO-yhteistyö, seuraava sessio ensi viikolla)
o Palveluiden välinen yhteistyö tärkeää
o Vierailukeskus: 28.1. infotilaisuus etenemisestä
o Tilapäiskäyttö: PopUp Turku hanke jatkuu (lyhyiksi ajoiksi kauppoja, kahviloita jne keskustaan).
PopUp lounget/kohtaamiset; tällaista tarvetta mm. hankepuolella
o Urban business lab -hanke (BUL) (ja toimintamalli). Itäharjun alueen kehittäminen keskiössä & toinen
hanke: Live Baltic myös linkittyy tähän. Tulossa Kupittaa Itäharjun kärkihanke (kaupungilta)
o Kärkihankkeet: keskustan kehittäminen, 2 liittyy palvelupuoleen ja neljäs olisi Kupittaa-Itäharju.
Lisäksi Skanssi on maankäytön kärkihanke, Kakola jne.
Ajankohtaisia tilaisuuksia
o 15.1. FISS työpaja Turun AMKlla Sepänkatu 1. Teollisten symbioosien työpaja. anni.eerola@valonia.fi
lisätietoja
o 22.1. SELKO hankkeen yrityspalveluverkoston keh.seminaari. lisätietoja elina.uitamo@turkuamk.fi
o 26.1. klo 15 BASTUn vuoden 1. työpaja. Bastu-verkostolle. Tällä kertaa SparkUpin tiloissa. lisätietoja
keijo.koskinen@utu.fi
o 4.2. Topinpuisto-työpaja. Lisätietoja piia.nurmi@turkuamk.fi
o 18.2. luonnonvara-foorumin seuraava tilaisuus V-S Liitolla, aleksis.klap@varsinais-suomi.fi järjestää
o Sinisen biotalouden opiskelijatyöpaja helmi-maaliskuussa Turussa

o
o
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19.4. CBC: miniseminaari kiertotaloudesta. Shift järjestää CBC osana matchmaking tilaisuuden
31.5.-1.6. The Shift. Iso kasvuyrittäjyystapahtuma. Turun linnassa. Teemat: oppiminen, energia ja
terveys. Uusimpia sovelluksia em. asioissa. Ei perinteinen seminaari, uudentyyppinen.
Huhtikuun lopulla Euroopan kestävien kaupunkien konferenssi Bilbaossa. Sinne voi ehdottaa
esityksiä.
FISU-verkostolla tulossa myös toimintaa ja tapahtumia

Kiertotalous alueellamme, missä olemme hyviä & viestinnän vahvistaminen
o Smart Chemistry Park
o BASTU
o Topinpuisto ”Tulevaisuuden kierrätyspuisto”
o Cleantech Finland
o Tekstiilikierrätyksen innovaatiokeskittymä / pilotti ja liiketoiminta
o Opiskelijat yritysten voimavarana resurssitehokkuustyössä
o Älykäs kestävä kaupunki, kaupunki innovaatioalustana. Kaupungilla selkeät kärkitavoitteet
o Skanssi
o BlueCleantech
o Turun kaupungin uusiutuvan energian tavoitteet ja toiminta (edelläkävijyys)
toimintamalli: vahva yhteistyö, keneen vain otetaan yhteys, niin löydetään ratkaisuja
osaamme hyödyntää eri rahoituksia strategisten valintojen edistäjänä
Viestintää: www.lounaistieto.fi toimii myöhemmin näyteikkunamaisena kokoajana, jonne kootaan
saavutuksia. Riikka Leskinen koordinoi sinne kiertotalouden sisältöä 03/16 alkaen. Lounaistieto.fi sivuille
ajankohtaiset tiedot tilaisuuksista jne. osoitteeseen info@lounaistieto.fi
eri kohderyhmille viestintää eri tavoilla ja eri asioista
Kehitettävää: kunkin toimijan roolituksen selkeyttäminen. Kunkin vahvuusalueen kärki.
seuraava kokous
o 26.4.2016 klo 9.00-10.30 ICT Cityssä Joukkahaisenkadulla, kokoushuone Siilo

