POHJOIS-POHJANMAAN ELINTARVIKEALAN YRITYSTEN KEHITTÄMISPÄIVÄ:

Elintarvikealan hanketreffit, maaseuturahaston
rahoitusinfo ja Ruokariihi Oulussa 15.11.2017
Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan elintarvikealan yritysten kehittämispäivään! Päivä aloitetaan alan kehittäjille suunnatuilla hanketreffeillä, joiden
aikana kuullaan valtakunnallisen lähiruoan koordinaatiohankkeen toiminnasta sekä keskustellaan elintarvikealan hankkeiden, yritysten ja
muiden toimijoiden välisestä tiedonvaihdosta, yhteistyöstä ja työnjaosta. Päivä jatkuu maaseuturahaston rahoitusinfolla, jossa käydään läpi
tarjolla olevat yritys-, yritysryhmä- ja kehittämishanketuet. Iltapäivän Ruokariihessä paneudutaan Pohjois-Pohjanmaalla toimivien elintarvikealan
yritysten kehittämistarpeisiin ja tulevaisuudennäkymiin. Ruokariihi on suunnattu erityisesti alan yrityksille ja kehittäjille ja sen järjestävät
seuraavat hankkeet:
-

ELYKE – Elintarvikealan yritysten tarpeet Pohjois-Pohjanmaalla

-

PPBIO – Kohti kestävää taloutta

Ilmoittautuminen
Ilmoittauduthan kehittämispäivään viimeistään 8.11.2017 osoitteessa http://www.oamk.fi/fi/tietoaoamkista/tapahtumat/?kieli=fi&ak_osio=uutisjuttu&kid=&id=56419. Päivän tarkemman ohjelman löydät seuraavalta sivulta. Voit osallistua
valintasi mukaan joko koko päivän ohjelmaan tai erikseen valitsemiisi tilaisuuksiin. Kehittämispäivä on osallistujille maksuton.

Ruokariihen asiantuntijat

oka-

Lotta Heikkilä toimii Luonnonvarakeskuksessa (Luke) tutkijana ja asiakaspäällikkönä. Hänellä on vuosien kokemus työskentelystä
alan yritysten kanssa sekä lähiruoan, arvolupausten ja liiketoimintamallien kehittämisestä. Viime ajat hän on työskennellyt tiiviisti
arktisuusteeman parissa: Mitä positiivisia vaikutuksia pohjoisilla olosuhteilla on Suomen maa- ja elintarvikesektoriin ja miten alan
yritykset voisivat entistä tehokkaammin hyödyntää niitä markkinoinnissa ja viennissä?

Juha Röning on sulautettujen järjestelmien professori Oulun yliopistossa ja vieraileva professori Tianjin teknillisessä
yliopistossa Kiinassa. Hän toimii myös tutkimusjohtajana Oulun yliopiston Biomimetiikan ja älykkäiden järjestelmien
tutkimusyksikössä (BISG). Röning on parhaillaan mukana mm. Oulun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen (Luke)
Labrobot –hankkeessa, jossa yhdistetään poikkitieteellisesti datankäsittelyä, konenäköä, anturointia, robotiikkaa ja bioteknologiaa
elintarvikeketjun tehostamiseen. Tavoitteena on kokonaisvaltainen automaatio- ja analysointijärjestelmä.

Heidi Valtari on kehittämispäällikkö Turun yliopiston Brahea-keskuksessa ja hän toimii Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmaa 2014-2020 toteuttavassa lähiruoan valtakunnallisessa koordinaatiohankkeessa, jonka tavoitteena on tiivistää
lähiruoka-alalla alueellisia ja kansainvälisiä lähiruokaan liittyviä toimenpiteitä sekä vahvistaa lähiruokaan liittyvien hankkeiden ja
toimijoiden välistä tiedonvaihtoa, yhteistyötä ja työnjakoa. Työtä ohjaa ”Yhdessä tehden parempiin tuloksiin” –slogan. Tietoa ja
materiaalia on viestintäkanavassa www.aitojamakuja.fi.
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Ajankohta:

Keskiviikko 15.11.2017 klo 9.00 alkaen

Paikka:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Veteraanikatu 1, 90130 Oulu), Kymmenen Virran Sali

Elintarvikealan hanketreffit

Ruokariihi

09.00-09.15

Kahvia tarjolla

12.15-12.45

Huikopalaa tarjolla

09.15-09.30

Tervetuloa ja katsaus elintarvikealan rahoitukseen
Ryhmäpäällikkö Tiina Suutari, Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus

12.45-13.15

Pohjoisuudesta ja yhteistyöstä tukea
elintarvikevientiin
Tutkija, asiakaspäällikkö Lotta Heikkilä,
Luonnonvarakeskus (Luke)

09.30-09.50

Yhdessä tehden parempiin tuloksiin
Kehittämispäällikkö Heidi Valtari, Turun yliopiston
Brahea-keskus

13.15-13.45

Teknologian mahdollisuudet tuotannon ja
liiketoiminnan kehittämisessä
Professori Juha Röning, Oulun yliopisto

13.45-15.30

Työpajatyöskentelyä kahvikupposten ääressä
(osallistujat kiertävät kaikissa työpajoissa)

09.50-10.50

Yhteistä keskustelua elintarvikealan käynnissä
olevista hankkeista ja tulevista kehittämistoimista

Maaseuturahaston rahoitusinfo
10.30-11.00

Kahvia tarjolla

11.00-11.10

Tervetuloa
Yksikön päällikkö Timo Lehtiniemi, PohjoisPohjanmaan ELY-keskus

11.10-11.30

Elinkeinojen yhteistyö ja yritysten rahoittaminen
Ryhmäpäällikkö Tiina Suutari, Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus

11.30-11.45

Rahoitushaut vuonna 2018
Asiantuntija Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus

11.45-12.00

Valtakunnallinen lähiruoan koordinaatiohanke
Kehittämispäällikkö Heidi Valtari, Turun yliopiston
Brahea-keskus

•

Verkostoituminen, kasvu ja vienti,
sparraajana tutkija, asiakaspäällikkö Lotta
Heikkilä, Luonnonvarakeskus (Luke)

•

ICT:n ja teknologian mahdollisuudet
tuotannon ja liiketoiminnan kehittämisessä,
sparraajana professori Juha Röning, Oulun
yliopisto

•

Osaamis- ja koulutustarpeet, sparraajana
kehittämispäällikkö Heidi Valtari, Turun
yliopiston Brahea-keskus

15.30-16.00

Työpajojen yhteenveto. Miten tästä eteenpäin?
• Asiakaspäällikkö Lotta Heikkilä
(Luonnonvarakeskus, Luke), professori Juha
Röning (Oulun yliopisto) ja kehittämispäällikkö
Heidi Valtari (Turun yliopiston Brahea-keskus)
• Keskustelun vetää tutkimusprofessori Toivo
Muilu, Luonnonvarakeskus (Luke).

16.00

Kiitokset osallistujille!

