eGreenNet foorumi 26.4.2016 (2. tapaaminen vuonna 2016)
eGreenNet foorumi ja www.egreennet.fi on vihreän talouden pienten ja isojen asioiden keskustelufoorumi

Paikalla:
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Piia Nurmi Turku AMK (muistio)
Riikka Leskinen, Valonia ja Liitto
Aleksis Klap, Liitto
Juha Kääriä, Turku AMK
Aino Ukkola, TSeK
Elina Uitamo, Turun AMK, INKA NYT! hanke
Anne Ahtiainen, Valonia
Anni Eerola, Valonia, FISS-hanke
Keijo Koskinen, TY/Tulevaisuuden tutkimuskeskus, BASTU-verkosto
Tiina Jaatinen, Turun kauppakamari

Muistio 26.4.2016
-

-

-

esittäytyminen ja ajankohtaisia:
o Riikka Leskinen siirtyy 1.8. Valonian vetäjäksi
o Anne Ahtiainen siirtyy Liedon Lämmön toimitusjohtajaksi
o Kiertotalouden näyteikkunasta ja tiekartasta on ollut monesti agendalla ja nyt Valonia ja Liitto
ottaneet vahvemmin koppia, eli kuten viime kokouksessa infottiin: ” 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”
 hankkeista tietoa Riikka Leskiselle, koontia em. sivuille
o Life IP CIRCWASTE FINLAND hankkeesta ennen juhannusta tietoa rahoituksesta. Tavoite edistää
Kiertotaloutta Suomessa.
o Aino Ukkola kertoi 2015 Smart City messumatkasta, joka tehtiin 6 suurimman kaupungin
yhteistyönä. Todennäköisesti 2016 vastaava reissu. Oli onnistunut.
o Kiertotalouden tiekarttatyö; kytkös myös INKA innovaatioklusterin jatkoon, jos sellainen tulee
o PLEEC hanke päättynyt. Sen tuottama malli käytettävissä. http://www.pleecproject.eu/
o Salossa tapahtuu nyt paljon monella rintamalla. Ollaan tarkasti kuulolla.
o Salon BASTU alkaa toukokuussa
o Turun BASTU 26.4. työpajan aiheena hiilivapaa liikkuminen, toukokuun työpajassa
keskustakehittäminen
o Creative Business Camp meni hyvin
o The Shift Business Festival 31.5.-1.6. järjestelyt menossa hyvin
o Uudenkaupungin alueella (Turun kauppakamarin Ugin osasto) on 100.000e innovaatiorahasto
http://www.turku.chamber.fi/2015/12/17/uudenkaupungin-kauppakamariosasto-perustiinnovaatiorahaston/
Kiertotalouden kärjet
o Piia esitteli ed. kokouksessa muotoillut kärkemme ja keskustelimme niitä
o Ne tämän muistion liitteenä. Kommetteja/täydennyksiä piia.nurmi@turkuamk.fi :lle kiitos
Turun innovaatioalustat
o Uusi hanke Kiertotalouden innovaatioalustat
Tulevat tilaisuudet, prosessit
o Nordregio julkaisu ja 23.5. tilaisuus, Piia lähettää kutsun
o Ympäristötekokilpailu taas 2016. Ollut vuosittain jo vuodesta 1998. Syksyllä aletaan kehittää
toimintaa tuleville vuosille.
o BASTUssa tulossa syksyllä kilpailu
seuraava kokous
o 23.8.2016 klo 9.00-10.30, Turku AMK kokoushuone Siilo

